
10. máj 2016 – Svetový deň pohybom ku zdraviu 
Tento deň je každý rok venovaný najľahšie dosiahnuteľnej prevencii proti 

mnohým ochoreniam a to „POHYBU“.  

Cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie je poukázať na rastúci počet chronických 
ochorení spôsobených nedostatkom pohybu ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, 
metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu. Pri dnešnom spôsobe života je 
zvýšenie pohybovej aktivity rozhodujúce pre udržanie vlastného zdravia od detstva až po 
starobu. Do popredia sa dávajú benefity fyzickej aktivity. Cieľom Svetovej zdravotníckej 
organizácie je poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom 
pohybu ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, metabolické, respiračné, ochorenia 
pohybového aparátu. Pohyb patrí medzi základné prejavy života a postupný nedostatok 
pohybovej aktivity sa začne prejavovať zvýšenou chorobnosťou, predčasným opotrebovaním 
organizmu. Rozvojom dopravy, služieb a zvýšeným sedavým spôsobom života sa človek sám 
dostáva do chorobného stavu. Úbytok celkového pohybu spolu s nadmernou konzumáciou 
stravy sa prejaví prírastkom na hmotnosti. Vzniká epidémia obezity, nárast výskytu diabetu II. 
typu, srdcovocievnych ochorení, depresívnych stavov.  

Najvhodnejšia je AERÓBNA AKTIVITA, teda činnosť pri ktorej sa zapája väčšina 
svalových skupín tela. Pri takejto činnosti vzrastá spotreba kyslíka, prehlbuje sa dýchanie, 
optimalizuje sa činnosť srdca, najmä pulzová frekvencia. 
Na výber máme množstvo pohybových aktivít: práca v záhrade, prechádzky, turistika, rýchla 
chôdza, beh, korčuľovanie, loptové hry, kolektívne športové aktivity. 
Aby pohybová aktivita spĺňala svoj účel musí sa vykonávať pravidelne a dlhodobo so 
správnou intenzitou. 

POZITÍVNE PÔSOBENIE POHYBOVEJ AKTIVITY 
Na srdce: zlepšenie krvného obehu, zlepšenie hladiny cholesterolu – zníženie LDL 
cholesterolu a naopak zvýšenie tzv. dobrého HDL cholesterolu. 
Na chrbticu: pohyb pôsobí ako prevencia osteoporózy, artritídy. 
Na svalstvo: zlepšenie svalovej hmoty zlepšuje celkové postavenie chrbtice. 
Na imunitu: telo odoláva rôznym infekciám. 
Na psychiku: navodenie dobrej nálady pomáha lepšie sa vyrovnať s negatívnym stresom. 
Na hmotnosť: pri pohybe sa spotrebuje nadmerne prijaté množstvo energie, ktoré sa potom 
neuloží vo forme tuku pod kožu alebo medzi orgánmi. 

 
 


