
 
 

SVETOVÝ  DEŇ  POHYBOM  KU ZDRAVIU 
 

Moderná doba 21. storočia v súvislosti s veľkými vymoženosťami techniky, rozvojom 
dopravy, služieb a zvýšeným sedavým spôsobom života nás posúva kdesi do polohy 
nezdravej pohybovej pasivity, ktorá je dnes výsledkom mnohých civilizačných ochorení. 
Obezita, svalová atrofia, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, diabetes mellitus II. typu, 
osteoporóza, ochorenia chrbtice a kĺbov a v neposlednom rade aj duševné poruchy,               
sú aj prejavmi nášho nedbalého správania sa k svojej telesnej schránke. 
Náš dnešný problém spočíva v pravidelnom prísune potravy, pri minimálnej pohybovej 
aktivite. A to je silný civilizačný problém, ktorý oslabuje naše zdravie.  
Preto SZO zaradila do svojho kalendára 10. máj, ako „Svetový deň pohybom                        
ku zdraviu“.  Táto iniciatíva vyšla zo záverov Svetovej správy o zdraví 2002, ktorá uviedla 
fyzickú pasivitu, ako jednu zo závažných príčin, ktoré spolu s nezdravou výživou a  fajčením 
prispievajú k predčasnej úmrtnosti na chronické civilizačné ochorenia. 
 
Prečo je pre nás pohyb taký dôležitý ?  
-   cvičenie zlepšuje činnosť srdca  
-   je tréningom koronárnych ciev, prehlbuje dýchanie, uľahčuje návrat žilnej krvi k srdcu  
-   je najprirodzenejším tréningom bránice 
-   pozitívne ovplyvňuje tlak krvi  
-   udržuje chrbticu a kĺby vo funkčnej zdatnosti, posilňuje svalstvo 
-   uvoľňuje nervové napätie a má vplyv na duševnú sviežosť, prekrvenie a okysličenie mozgu  
-  odstráni problémy pri zaspávaní, zmenší depresie, pomáha vyrovnať sa so stresom 
-   pozitívne ovplyvňuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi 
-   pomáha v prevencii a liečbe obezity 
 
Ktoré športy sú zdravé?  

Aby pohybová aktivita spĺňala svoj účel musí sa vykonávať pravidelne a dlhodobo    
so správnou intenzitou. Ak má cvičenie priniesť očakávaný efekt, musí byť pre nás potešením. 
Odborníci sa zhodujú, že pre zachovanie priaznivého zdravotného efektu musíme zachovať 
určitý minimálny objem a intenzitu cvičenia. Uvádza sa, že 30 minút pravidelnej  miernej 
fyzickej aktivity má preventívny účinok proti rozvoju rôznych ochorení. Či je to chôdza, 
ľahký beh, bicyklovanie, posilňovacie cvičenia, plávanie alebo aj tanec. Zvoľme si teda pohyb 
primeraný veku, pohlaviu a kondície, taký typ pohybovej činnosti, ktorú vykonávame bez 
zdravotných komplikácii, pravidelne a s radosťou. Niekedy dlho rozmýšľame nad typom 
športu a zabúdame, že aj príroda je zdrojom mnohých foriem cvičení. Vhodná pohybová 
aktivita je potrebná vo všetkých fázach života. Čím neskôr začneme, tým budú jej účinky 
menej výrazné. Športové aktivity z mladosti neprinášajú trvalý efekt do zásoby, preto cvičme 
celý život. Nemusíme podávať športové výkony, stačí sa aspoň trocha pravidelne hýbať.                                  
Pohyb je najmenej nákladným preventívnym prostriedkom na zlepšenie zdravia. Základom 
však ostáva pevná vôľa do toho sa pustiť a potom vôľa vydržať. 



RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede pozýva všetkých vo veku od 18 – do 65+, ktorí  
si chcú posilniť svoje svalstvo a kondíciu dňa: 09.05.2017 o 9,00 hod. na oddelenie podpory 
zdravia, kde sa uskutoční skupinové cvičenie pod názvom: „Jarné prebudenie cvičením“. 
Precvičovať bude erudovaná externá cvičiteľka. Pred cvičením a po cvičení bude zabezpečené 
meranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie všetkým cvičencom.  

Zároveň Vám oznamujeme, že každý deň v čase od 8,00 – do 10,00 hod. sú na oddelení 
podpory zdravia k dispozícii stroje na cvičenie pre všetkých obyvateľov Dunajskej Stredy 
a okresu. Všetky cvičenia sa vykonávajú bezplatne. Srdečne Vás pozývame! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


