
 
 
                                                                  
 
 
 

 
20. 3. –  11. 6. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malé  deti  majú  rados ť  z  pohybu,  ale  mnohí  ľudia  neskôr zabudnú, aké je príjemné  beha ť,  skáka ť,  hrať  sa  s  
loptou,  bicyklova ť sa,  pláva ť,  lyžova ť, tancova ť ...  alebo  aspo ň  ísť  na  prechádzku.  Nevedia si  na  to  nájs ť čas a 
myslia si, že si lepšie oddýchnu v kresle pred tele vízorom,  alebo pri po čítači. Ukáž  svojim rodi čom,  starkým,  tetám,  
ujom, strý čkom a strynám, babke  a dedkovi, dospelým súrodenco m, bratrancom, sesterniciam, švagrom, švagrinám, 
rodinným priate ľom a ďalším dospelým, ktorých ľúbiš a na ktorých zdraví ti záleží, ako možno využi ť voľný čas veselými 
pohybovými hrami, rekrea čným športom, zábavným cvi čením, objavnými turistickými výpravami, pretekmi 
v netradi čných disciplínach... 
Nahovor svojich dospelákov, aby sa zú častnili sú ťaže VYZVI SRDCE K POHYBU, ktorú pripravili Regionálne úrady 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) pre zlepšenie ich zdra via! Účastnícke listy a informácie o sú ťaži nájdeš na všetkých 
RÚVZ, alebo na www.vzbb.sk . 
Účastník do kalendárovej tabuľky na účastníckom liste zapíše v ten deň, keď mal pohyb, do riadku, kde je uvedená jeho pohybová aktivita, 
počet minút, koľko sa jej venoval. Koncom týždňa zapíše do tabuľky, koľko váži – aby videl, ako sa pohyb odrazil na jeho hmotnosti. Vieme, 
že svaly majú vyššiu hustotu ako tuk, preto nemusí tučného človeka malý nárast hmotnosti znepokojiť – dôležité je, že pravidelným 
cvičením sa zloženie tela zoptimalizuje a aktívne svalstvo pomáha neskôr tučným schudnúť a chudým spevnieť. 
Záznamy nám ukážu, ako účastníkom súťaže pohybová aktivita pomáha. Aby mohol byť účastník zaradený do žrebovania, musí sa aspoň 
počas 4 za sebou nasledujúcich týždňov v čase od 20.3. do 11.6. 2017 venovať pohybu 210 a viac minút týždenne tak, aby mal pohyb 
najmenej 4 dni v každom týždni. No a samozrejme, nesmie zabudnúť po skončení svojej účasti v súťaži doručiť vyplnený účastnícky list na 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Každý účastník súťaže musí mať dospelého svedka a môže mať jedného detského podporovateľa 
vo veku 7-18 rokov. Ako podporovateľ súťaže sa dostaneš do žrebovania toľkokrát, koľko získaš účastníkov spĺňajúcich podmienky. Aj ty 
však nejaké podmienky musíš splniť: 
1. Zorganizuj pre dospelého ú častníka sú ťaže, ktorého podporuješ, aspo ň 3 podujatia spojené s pohybom. Ak 
podporuješ viacerých ú častníkov, aktivity môžu by ť spolo čné. Nezabudni sa na nich tiež aktívne zú častni ť a 
napísa ť o tom pár riadkov! 
2. Kontroluj, či tvoj dospelák riadne vypl ňuje svoj ú častnícky list a či je dos ť aktívny. 
3. Po skon čení účasti v sú ťaži prilož k jeho ú častníckeho listu svoj záznam o aktivitách, ktoré st e absolvovali spolu 
z tvojej iniciatívy a dohliadni, aby sa papiere dos tali na Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo vašom 
okresnom meste, alebo na RUVZ, Cesta k nemocnici 1,  975 56 Banská Bystrica.   
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Prečo sa na Slovensku  
organizuje kampa ň 
Vyzvi srdce k pohybu? 
 

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života.  
Nedostatok pohybovej aktivity sa podie ľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtn osti na chronické ochorenia, ako sú 
ateroskleróza so všetkými  jej  dôsledkami,  vysoký  krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, n iektoré druhy rakoviny, ochorenia a 
funk čné poruchy pohybového ústrojenstva. Cieľom kampane je povzbudi ť  formou sú ťaže čo  najviac ľudí, aby  zaradili do  svojho 
voľného času  každodenne  aspo ň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.  Účastníci našej sú ťaže v uplynulých ro čníkoch 
významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodi li nadbyto čné kilogramy a vä čšina sa v ďaka pravidelnému pohybu za čala cíti ť lepšie ! 

Zapojte sa do sú ťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov ! 
Máte nad 18 rokov?    Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie! 
Dôsledne vyplňujte Účastnícky list, ktorý získate na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, u podporovateľov kampane, alebo na 
webovej stránke www.vzbb.sk. Vyplnený ú častnícky list po skon čení Vašej ú časti v sú ťaži odovzdajte na RÚVZ vo Vašom okresnom meste, 
alebo ho pošlite poštou či e-mailom na Regionálny úrad verejného zdravotníct va, Odbor Podpory zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975  56 B. Bystrica.  
 

Nemáš  ešte 18, ale vieš čítať, písať, baví ťa šport, turistika a športové hry? 
 

Vyhraj  v sú ťaži  detských podporovate ľov  kampane, nahovor aspo ň jedného dospelého človeka  na  ú časť  v sú ťaži 

„Vyzvi srdce k pohybu“ .    Čím viac dospelých ľudí získaš do sú ťaže, tým vä čšie máš šance vyhra ť v žrebovaní !  
Dohliadni, aby dospelý ú častník, ktorého si získal, splnil všetky podmienky súťaže a vymysli pre ňho aspo ň 3 podujatia, na ktorých si 
spolu zašportujete! Záznam o Vašich aktivitách pril ož k jeho vyplnenému ú častníckemu listu, aby mohol obe listiny odovzda ť na Vašom 
RÚVZ, alebo posla ť organizátorom na RÚVZ v Banskej Bystrici. Jedno di eťa môže podporova ť viacerých ú častníkov, ale každý dospelý 
môže ma ť najviac jedného podporovate ľa. Môžeš zorganizova ť aj spolo čné akcie pre všetkých ú častníkov, ktorých podporuješ  ☺☺☺☺.  
 
 

 



VYZVI SRDCE K POHYBU !  
Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZSR a SEVS - 
Slovenskej  epidemiologickej  a  vakcinologickej  sp olo čnosti. 
 
Súťaž organizujú RÚVZ v SR pod gesciou RÚVZ BB v rámci programu CINDI 
Máte nad 18 rokov? Prekonajte pohodlnos ť – vyhráte zdravie ! 
Venujte sa vo svojom vo ľnom čase pohybovým činnostiam 
minimálne po čas 4 týžd ňov za sebou od 20.3.2017 do 11.6.2017.  
Potrebné je každý týždeň venovať pohybu najmenej 210 minút a mať 
pohybovú aktivitu aspoň v 4 dňoch. Dôsledne vyplňte svoje osobné 
údaje. Potom obráťte tento list a  pravidelne zaznamenávajte vykonané pohybové aktivity do tabuľky na druhej strane. Vyplnený 
účastnícky list pošlite po skončení Vašej účasti v súťaži na adresu: Odd. podpory zdravia RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská 
Bystrica, alebo osobne odovzdajte na   Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, príslušnom k miestu Vášho bydliska (v bývalých 
okresných mestách), prípadne preskenujte z oboch strán a pošlite e-mailom na adresu, ktorá bude uvedená na www.vzbb.sk v článku   
„Vyzvi srdce k pohybu “ . 
 
 

                              PREHLÁSENIE 

                                          

Na druhej strane tohto listu je Váš tréningový denn ík. Každému d ňu zodpovedá jeden st ĺpec tabu ľky. 
Počas účasti v programe vpíšte denne do riadku, kde je uved ená Vaša pohybová činnos ť, počet minút, 
ktoré ste jej venovali. Koncom každého týžd ňa zapíšte do spodného riadku svoju aktuálnu hmotnos ť.  
Vysvetlivky k vypisovaniu tabuľky: CHÔDZA zahrňuje pomalšiu aj rýchlu chôdzu, vychádzky, pešiu turistiku. KORČUĽOVANIE - na ľade, 
na kolieskových korčuliach. BICYKLOVANIE – na všetkých druhoch cestných a terénnych bicyklov, aj stacionárny bicykel a spinning. 
CVIČENIA – gymnastika, posilňovanie, bodybuilding, zdravotné cvičenia na chrbticu a kĺby, cvičenia na zlepšenie držania tela a 
odstránenie svalovej nerovnováhy, strečing, kalanetika, jóga, Pilatesove a iné podobné cvičenia. AEROBIC, TANEC - aerobické 
cvičenia s tanečnými prvkami, zumba, brušné tance, spoločenské a folklórne tance, balet a pod. ŠPORTOVÉ HRY- loptové a loptičkové 
hry (futbal, volejbal, basketbal, hádzaná, vybíjaná, tenis, squash, golf a iné), ale aj hokej, baseball, petang, vodné pólo, detské a 
spoločenské pohybové hry. PRÁCOU V ZÁHRADE sa myslí telesná práca, do ktorej sa zapojí viac svalov, nie len ruky. Do riadku INÉ 
vpisujeme len také činnosti, ktoré nie je možné zaradiť do žiadneho riadku (napr. horolezectvo, jazda na koni, kanoistika...  a pod.)  
 
 
 

 
 
 
 



Týždenne sa venuj fyzickým aktivitám aspo ň 210 minút! 
Kritéria sú ťaže splníš, ak budeš ma ť pohyb minimálne v 4 d ňoch 
v každom zo 4 po sebe nasledujúcich týžd ňoch. 

  
 

Aktivity / dátum  

Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne 

20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 

Chôdza                       
Beh,  jogging                       
Korčuľovanie                       
Bicyklovanie                       
Plávanie                       
Športové hry                       
Cvičenia,  fitness                       
Tanec, aerobic                       
Práca v  záhrade                       
iné (uveďte čo)                      

hmotnos ť    

Aktivity / dátum 
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne 

10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 

Chôdza                       
Beh,  jogging                       
Korčuľovanie                       
Bicyklovanie                       
Plávanie                       
Športové hry                       
Cvičenia,  fitness                       
Tanec, aerobic                       
Práca v  záhrade                       
iné (uveďte čo)                      

hmotnos ť    

Aktivity / dátum 
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne 

1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 

Chôdza                       
Beh,  jogging                       
Korčuľovanie                       
Bicyklovanie                       
Plávanie                       
Športové hry                       
Cvičenia,  fitness                       
Tanec, aerobic                       
Práca v  záhrade                       
iné (uveďte čo)                      

hmotnos ť 
 

   

Aktivity / dátum 
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne 

22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 

Chôdza                       
Beh,  jogging                       
Korčuľovanie                       
Bicyklovanie                       
Plávanie                       
Športové hry                       
Cvičenia,  fitness                       
Tanec, aerobic                       
Práca v záhrade                       
iné (uveďte čo)                      

hmotnos ť    
 


