
10. máj – Svetový deň pohybu 

Vyzvi srdce k pohybu 

 Starať sa o svoje zdravie je prvoradá povinnosť každého človeka. Za posledné 

desaťročia sa podstatne zmenil spôsob života, obmedzila sa výrazne pohybová aktivita a 

vzrástlo psychické zaťaženie. Zatiaľ, čo pred sto rokmi prevažná väčšina využívanej energie 

pochádzala zo svalovej práce, dnes je to sotva 2%. 

 Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v dôsledku nedostatku pohybu 

celosvetovo zomiera ročne vyše 5 miliónov ľudí, čo je podobný efekt ako má fajčenie. Z 

výskumu vyplýva, že až 70 % Slovákov sa hýbe nedostatočne, čo je nezávislý rizikový faktor 

chronických neprenosných ochorení, ako sú cukrovka 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia 

(ateroskleróza, vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda), niektoré 

onkologické ochorenia (napr. rakovina prsníka, hrubého čreva) ale aj neurodegeneratívne 

ochorenia (napr. Alzheimerova a Parkinsova choroba) a samozrejme aj choroby pohybového 

aparátu a mnohé iné. Pohybovú aktivitu by mala dopĺňať racionálna výživa, otužovanie a 

zachovávanie vhodného denného režimu. Pohybová aktivita má sprevádzať človeka od jeho 

narodenia až po ukončenie života. Pravidelná pohybová aktivita je nenahraditeľným liekom, 

prostriedkom na dobrú pohybovú úroveň, zdatnosti srdcovo-cievneho a dýchacieho systému. 

 Čím je človek starší, tým viac je potrebné, aby si zámerne reguloval svoj pohybový 

režim. Len tak sa dá predĺžiť biologický vek, udržať si i vo vyššom veku pevné zdravie, dobrú 

fyzickú a psychickú kondíciu. Súčasný človek by mal absolvovať týždenne takú pohybovú 

aktivitu, ktorá by umožnila „spáliť“ okolo 1200 – 1500 Kcal. Ďalšou požiadavkou je stráviť v 

prírode minimálne 200 hodín ročne. Frekvencia tréningov má byť 3 až 5 krát týždenne, 

najlepšie v prírodnom prostredí. Odporúčajú sa najmä dlhé prechádzky, turistika, beh, jogging, 

bicyklovanie, bežecké lyžovanie, tanec, cvičenie so švihadlami, plávanie, veslovanie, 

korčuľovanie a iné.  

 Tento rok sa usporiadava v poradí už 8. ročník celonárodnej kampane na zvýšenie 

pohybovej aktivity dospelej populácie pod tradičným názvom „Vyzvi srdce k pohybu“ . 

Kampaň, spojená so súťažou o hodnotné ceny – prevažne o kúpeľné pobyty (Hotel & Spa 

Resort Kaskady, Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a.s., Termálne kúpalisko Podhájska 

s.r.o., Penzión Šindlovec, Aquathermal Senec a.s., Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Wörwag 

Pharma, VÚC BB) potrvá až do 16. júna 2019. Gestorom je banskobystrický RÚVZ v rámci 

programu CINDI s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Cieľom kampane je 

povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne 

aspoň 30 minút pohybových aktivít. Podmienkou pre účastníkov súťaže je vykonávať 

minimálne štyrikrát do týždňa - spolu 210 a viac minút počas 12-tich týždňov pohybové 

aktivity, zaznamenávať ich do účastníckeho listu a kompletne vyplnený účastnícky list poslali 

na adresu: RÚVZ, Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Kuzmányho 18,  085 

01 Bardejov, alebo preskenovaný z oboch strán poslali na e-mailovú 

adresu podporazdravia@uvzsr.sk. Účastník ho môže odovzdať tiež osobne na ktoromkoľvek 

RÚVZ v SR. 

 


