
Hlavná téma: AKO DLHO BUDEM ZDRAVÁ? 

Životný štýl je faktor, ktorý najviac ovplyvňuje naše zdravie až z 80 percent! Iba tých zvyšných 20 percent je 

dané všetkými ostatnými vplyvmi – predovšetkým dedičnosťou a zdravotnou starostlivosťou. 

Hlavné zásady zdravého životného štýlu 

 pestrá a vyvážená strava 

 vhodný výber cvičenia 

 vyvarovanie sa fajčenia, užívania škodlivých látok aj pitia alkoholu 

 kvalitný spánok 

 optimizmus a dobrá nálada 

 vyhýbanie sa stresu a pravidelný odpočinok 

Neexistuje jediný správny návod na dodržiavanie zdravého životného štýlu, potreby a možnosti každého 

jednotlivca sú odlišné. Zdravý životný štýl je preto potrebný posudzovať najmä so zreteľom na fyzický i 

psychický stav, vek, pohlavie a zdravotný stav človeka. 

Pracovné úlohy: 

1. Kriticky posúdiť životný štýl. 

a. Svoj – Ak mám kriticky posúdiť svoj životný štýl, je to trošku ťažké. Možno by som chcela zvýšiť príjem 

tekutín a obmedziť prísun sladkého medzi jedlami.  

b. Kamarátov – Za môj pozorovací objekt som si vybrala svoju spolužiačku a kamarátku Zuzku, ktorá by 

svoje návyky mohla trošku pozmeniť a to v prvom rade pravidelne, vyvážene jesť a deň začínať 

plnohodnotnými raňajkami. Ďalej by som jej odporúčala zvýšiť príjem tekutín, v čom sme na podobnej 

úrovni. Taktiež by bolo dobré, keby mala pravidelný spánok, aspoň 7 – 8 hodín. Obzvlášť by som jej 

chcela odporučiť, aby sa viac vyhýbala stresu, stresovým situáciám, lebo to má tiež negatívny dopad 

na jej zdravie.  

2. Ako dlho budem zdravá? 

 podľa testov, ktoré som si robila o mojom zdraví, mi vyšlo, že plne zdravá, bez závažných zdravotných 

komplikácií budem približne 77 rokov  

 odhadovaná dĺžka môjho života je približne 96 rokov 

3. Do kedy budem zdravá? (S ohľadom na rôzne faktory – napr. choroby...) 

Mená Dĺžka života  Dĺžka života v zdraví 

Ema Paulová  88 72 

Tomáš Zölder 97 83 

Filip Matejov 93 72 

Ivan Pinter 91 71 

Timotej Laktiš 87 75 

Zuzana Senková 94 72 

Sebastian Peťovský  78 67 

Filip Ondrejka 97 88 

Kristián Perský 94 84 

Kristína Studená 96 77 

Tabuľka 1: Dĺžka života. 



4. Porovnávanie Slovenska s krajinami Európskej únie, prečo a čo na to môže vplývať? 

 stredná dĺžka života pri narodení v roku 2017 bola 77,3 roka, čo predstavuje zvýšenie o štyri roky v 

porovnaní s rokom 2000, stále je to však takmer o štyri roky menej ako priemer EÚ (80,9 roka) 

 slovenské ženy žijú približne o sedem rokov dlhšie ako muži 

 rozdiel podľa sociálno-ekonomického postavenia je ešte väčší: muži s najvyšším vzdelaním žijú o 14 

rokov dlhšie ako muži s najnižším vzdelaním 

 stredná dĺžka života mužov a žien vo veku 65 rokov od roku 2000 podstatne vzrástla, ale mnohé roky 

života po uvedenom veku sú sprevádzané chronickými chorobami a zdravotným postihnutím 

 veľkou obavou v oblasti verejného zdravia je spotreba tabaku 

 v roku 2014 takmer jedna štvrtina dospelého obyvateľstva Slovenska denne fajčila a tento podiel v 

uplynulom desaťročí, na rozdiel od takmer všetkých ostatných krajín EÚ, neklesol 

 jeden zo siedmich dospelých bol v roku 2017 obézny 

 tento podiel sa blíži k priemeru EÚ 

 nadváha a obezita u dospievajúcich je na vzostupe, aj keď zostáva mierne pod priemerom EÚ 

 Slovensko vynakladá na zdravie oveľa menej, ako je priemer EÚ, a to tak v absolútnych číslach (1 600 

EUR na osobu v roku 2017, suma upravená o rozdiely 

 v kúpnej sile), ako aj ako podiel HDP (6,7 %) 

 približne 80 % výdavkov na zdravotníctvo je financovaných z verejných zdrojov, čo je podobné ako 

priemer EÚ na úrovni 79 % 

 celkovo je systém zdravotnej starostlivosti veľmi zameraný na nemocnice, s obmedzenou úlohou 

primárnej zdravotnej starostlivosti 

5. Čo vplýva na moje zdravé roky života? 

 životné prostredie, prírodné ako aj umelé, patrí k faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka a životnú 

pohodu  

 dýchame vzduch, pijeme vodu, prijímame potravu 

 Pôsobia na nás podmienky, v ktorých pracujeme a bývame, zmeny v počasí, dokonca aj predmety a 

výrobky, ktoré denne používame 

 na zdravé roky života taktiež vplýva dostatok spánku, pravidelný pohyb, vyvážená strava, obmedzenie 

alkoholu, omamných látok a cigariet 

Úloha 2, ktorá má dve časti 

Postupy: 

1. Časť : 

Spoločne budeme pozorovať svoj tep. Náplň prvej časti úlohy bude spočívať v tom, že najprv si odmeriame 

tep v pokoji – PF1. Potom si zapíšeme výsledky. Ďalej si odmeriame tep po fyzickej aktivite (30 drepov za 45 

sekúnd) – PF2 a následne po minúte pokoja – PF3. Všetky výsledky zaznamenáme do tabuľky a podľa nich 

vypočítame Ruffierovu funkčnú skúšku a jej výsledky taktiež zaznamenáme do tabuľky. (Ruffierova skúška - 

l = [(PF1 + PF2 + PF3) - 200]/10 

 

 



2. Časť : 

Náplň druhej časti úlohy bude spočívať v porovnávaní našej srdcovej odozvy v ľahu – PF1 a následne v sede 

– PF2. Podľa našich nameraných hodnôt vypočítame Ortostatickú skúšku. Výsledky zaznamenáme do 

tabuľky. (Ortostatická skúška = rozdiel PF2 – PF1) Výsledky označíme:  

 0 – 12 = dobrá reakcia srdca, 

 13 – 19 = uspokojivá, 

 20+ = neuspokojivá, zúžená reakcia srdca. 

 

Pozorovanie: 

Mená PF1 PF2 PF3 Ruffierova sk. 

Ema Paulová 70 104 84 5,8 

Tomáš Zölder 60 104 64 2,2 

Filip Matejov 60 116 52 2,8 

Ivan Pinter 76 144 90 4 

Timotej Laktiš 63 106 67 3 

Zuzana Senková 66 120 110 6,6 

Sebastian Peťovský 74 100 88 6,2 

Filip Ondrejka 88 120 80 8,8 

Kristián Perský 72 148 80 10 

Kristína Studená 56 90 60 0 

Tabuľka 2: Ruffierova skúška.  

 

 

Graf 1: Ruffierova skúška. 
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Tabuľka 3: Ortostatická skúška. 

 

 

 

 

Úloha 3: Počítanie BMI 

BMI = m/h² 

m = telesná hmotnosť v kilogramoch 

h = telesná výška v metroch 

Mená BMI 

Ema Paulová  22 

Tomáš Zölder 20,4 

Filip Matejov 19,7 

Ivan Pinter 19 

Timotej Laktiš 20,7 

Zuzana Senková 18 

Sebastian Peťovský  23 

Filip Ondrejka 22 

Kristián Perský 20,8 

Kristína Studená 18,5 

Tabuľka 4: BMI. 

 

Prácu vypracovala: Kristína Studená 

Šk. rok: 2021/2022 

Dňa: 14.10.2021 

Mená Ortostatická sk. 

Ema Paulová 14 

Tomáš Zölder 12 

Filip Matejov 10 

Ivan Pinter 14 

Timotej Laktiš 10 

Zuzana Senková 14 

Sebastian Peťovský 24 

Filip Ondrejka 20 

Kristián Perský 20 

Kristína Studená 12 


