
10. MÁJ 

SVETOVÝ DEŇ POHYBU 

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v 

máji 2002 rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára nový svetový deň pod názvom - 

Pohybom ku zdraviu a navrhla, aby sa týmto dňom stal 10 máj. 

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

pohyb. Pritom pohyb predstavuje najmenej nákladný preventívny prostriedok na 

predchádzanie ochoreniam a tým aj zlepšeniu zdravia. 

Pohyb priaznivo pôsobí na všetky telesné systémy - zvyšuje pružnosť a výkonnosť 

srdcovocievneho a dýchacieho systému, metabolizmu, prispieva k rozvoju kostry a 

svalstva, zlepšuje svalovú silu i ohybnosť kĺbov, znižuje hladinu cukru a tukov, zvyšuje 

imunitu, predlžuje mladosť a odďaľuje starobu. 

7 mýtov o cvičení po 50-tke 

1. Nemá zmysel cvičiť, aj tak budem rovnako stará/ý 

Realita: Cvičenie a tréning vám pomôže vyzerať a cítiť sa mladšie, a tiež zostať dlhšie 

aktívny. Pravidelná fyzická aktivita znižuje riziko celého radu chorôb. 

2. Cvičenie je len pre mladých 

Realita: Mladí ľudia cvičením zlepšujú svoju fyzickú  kondíciu a hlavne udržujú postavu. 

Najväčší význam má v staršom veku, kedy predchádza celému radu príznakov starnutia 

a chorôb. 

3. Musím šetriť energiu a oddychovať 

Realita: Sedavý spôsob  života je nezdravý hlavne pre ľudí nad 50 rokov. Neaktívnosť 

často spôsobuje, že stratia záujem a schopnosť robiť veci sami a môže viesť k častejším 

hospitalizáciám, či užívaniu liekov. 

4. Cvičením riskujem, že spadne alebo si ublížim 

Realita: Pravidelné cvičenie na budovanie sily a vytrvalosti, zabraňuje strate kostnej 

hmoty a zlepšuje rovnováhu. 

5. Je príliš neskoro začať cvičiť až teraz, keď som už stará/ý 



Realita: Nikdy nie je neskoro, o to viac je dôležitý hlavne po 50-tke. Ak človek doteraz 

necvičil a nespozoroval na sebe žiadne príznaky sedavého životného štýlu, práve po 50-

tke sa to môže zmeniť. Je to ideálny čas na pozitívnu zmenu. 

6. Necvičím, lebo neviem ako a nechcem si ublížiť. 

Realita: Za pozitívnu fyzickú aktivitu sa považuje aj prechádzka, rýchla chôdza, či 

cvičenie s vlastnou hmotnosťou tela. Za účinné aktivity možno označiť tenis, tanec, 

plávanie, turistika a iné 

Pre optimálnu kondíciu by mali byť ľudia po 50-tke aktívni každý deň. To zahŕňa 

nielen cvičenie, ale aj aktívny oddych. Hlavnou výhodou stredného veku je viac času 

na seba a svoje koníčky.  

Starnutie nemusí byť len o chorobách a zdravotných problémoch. Kľúčom 

k zdravému a šťastnému prežívaniu je práve cvičenie. 


