
10. máj - SVETOVÝ DEŇ POHYBOM K ZDRAVIU 

 

Svetový deň – pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou 

(WHO) v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003. Poukazuje na problém pohodlného sedavého 

spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených 

nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného 

povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu. 

Ročne sa chronické choroby podieľajú na predčasnej úmrtnosti až 60 percentami. Odhaduje 

sa, že fyzická pasivita sa podieľa na 15 až 20 percentách srdcovo-cievnych ochorení, 

cukrovky a niektorých druhov rakoviny. Riziko srdcovo-cievnych chorôb sa zvyšuje až jeden 

a polnásobne u ľudí, ktorí nevykonávajú ani minimum odporúčaných fyzických aktivít. 

Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60 percent dospelých nemá žiadny zdraviu prospešný 

pohyb. Pre všetkých pritom existuje jednoduché riešenie - týmto riešením je 30 minút pohybu 

s primeranou intenzitou každý deň. 

Zdravotné benefity sú jedna vec, ale šport prináša aj iné pocity – ide najmä o radosť. Navyše, 

ak cvičíte s niekým v skupine či v tandeme, vytvárate si nové sociálne kontakty. Telo sa vám 

odvďačí za každý pohyb. Je predsa prirodzenejšie, ak vyvážite príjem a výdaj energie, než sa 

pustíte do nezmyselnej drastickej diéty. Začnite postupne, auto vymeňte za prechádzku či 

bicykel, výťah za schody. Následne sa nastavte na šport či pohybovú aktivitu, ktorá by vás 

bavila dlhodobo. 

Nedostatok pohybu vedie častokrát k nadváhe. Abdominálna obezita je významný nezávislý 

prediktívny faktor kardiovaskulárneho ochorenia. Meranie obvodu pása odhaľuje dvakrát 

vyššiu prevalenciu osôb s abdominálnou obezitou ako kritéria obezity podľa BMI. Meranie 

obvodu pása môže nahradiť výpočet BMI ako ukazovateľa obezity. Pri meraní obvodu pása 

akceptujeme kritéria WHO kalkulované pre belošskú populáciu. Mužom s obvodom pása 94 – 

102 cm a ženám s obvodom pása 80 – 88 cm odporúčame nepriberať. Mužom s obvodom 

pása nad 102 cm a ženám s obvodom pása nad 88 cm odporúčame chudnúť. 



V prevencii nadváhy a obezity má dôležitú úlohu nielen pohyb ale aj úprava výživy. Dôraz 

kladieme na správne stravovacie návyky, množstvo konzumovanej stravy a na energetickú 

hodnotu. Príjem bielkovín má tvoriť 10 – 15% z denného príjmu energie. Konzumácia tukov 

nemá byť viac ako 30% denného príjmu energie. Sacharidy by mali byť zastúpené 55 - 60% 

z denného príjmu energie predovšetkým vo forme polysacharidov a denná potreba vlákniny 

aspoň 30 g. Treba obmedziť príjem  alkoholu. Dôležitá je tiež úprava pokrmov a obmedzenie 

príjmu kuchynskej soli na menej ako 5 g denne (1 kávová lyžička).  

Pravidelný pohyb a správna výživa sú najdôležitejšími faktormi v prevencii obezity a s ňou 

súvisiacich ochorení, preto by mali byť základnými zložkami zdravého životného štýlu 

každého človeka. Tak si zabezpečíme ochranu ale aj podporu a rozvoj zdravia, pohodu 

a radosť zo života. 

Desatoro zdravého taniera: 

1. Stravujte sa pravidelne, aspoň 5 x denne 

2. Znižujte postupne príjem soli  

3. Obmedzte konzumáciu jedál a nápojov s pridaným cukrom 

4. Denne konzumujte ovocie a zeleninu (5 porcií) 

5. Denne vypite aspoň 2 litre tekutín, uprednostňujte pitnú vodu a nesladené nápoje 

6. Jedzte viac vlákniny, celozrnného pečiva, cestovín a celozrnných obilnín 

7. Nahraďte stužené tuky (napr. margarín) panenskými rastlinnými olejmi (napr. 

olivovým) 

8. Vyberajte si rôznorodé bielkoviny, ktoré zahŕňajú ryby, chudé mäso a hydinu, vajíčka, 

fazuľu a hrášok, nesolené orechy a semená 

9. Zvýšte príjem mlieka a mliečnych produktov ako sú mlieko, jogurty a syry 

10. Vyberajte si menšie porcie 

 

Pohyb je nenahraditeľným prostriedkom pre každého človeka v rámci prevencie chronických 

civilizačných ochorení a pre spoločnosť predstavuje najmenej nákladný preventívny 

prostriedok na predchádzanie chronickým ochoreniam a zlepšenie zdravia obyvateľstva. 
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