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...Zdravie je ako 
perla v mori, ktorú 
si treba chrániť,  
ak sme zdraví, 

nechýba nám nič 
ku šťastiu... 
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Každoročne sa 7. APRÍL slávi ako Svetový 

deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol 
vyhlásený v roku 1950 Svetovou 

zdravotníckou organizáciou (WHO) ako 

pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. 

Definícia zdravia podľa WHO: Zdravie je 

stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej 
pohody a nie len neprítomnosť choroby 
alebo postihnutia. Právo na rozvoj, ochranu 

a obnovu zdravia patrí medzi základné 

ľudské práva. Každý bez ohľadu na rasu, 
náboženstvo, politické presvedčenie, 

ekonomický a sociálny status má právo na 

požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne 
a kvality zdravia. Zdravie patrí medzi 

základné ľudské práva všetkých ľudí na 
svete. 

Determinanty zdravia sú faktory, 
teda príčiny a podmienky, ktoré komplexne 
pôsobia na zdravie človeka. 
Zdravie človeka je teda zložitým spôsobom 
podmienené (determinované) kladným i 
záporným spolupôsobením súboru 
vnútorných a vonkajších vplyvov. 
 Základné faktory, ovplyvňujúce zdravie 
človeka sú: 
- životný štýl  (v 50-60%) 
- genetický základ (v 10-15%) 
- socioekonomické a životné prostredie (v 
20-25%) 
- zdravotná starostlivosť (v 10-15%) 

 
 

Ako zlepšiť svoje zdravie: 
Stravovanie 
Zásady zdravej výživy: 
 zabezpečiť pestrú, 

striedmu a vyváženú 
stravu, 

 konzumovať celozrnné 
pečivo, ryžu, zemiaky, 

 zvýšiť príjem ovocia a zeleniny, 

 obmedziť konzumáciu mäsa (bravčové, 
hovädzie, baranie, zverina),  

 zvýšiť konzumáciu rýb, 

 obmedziť príjem soli, 
 zabezpečiť optimálny a vhodný  pitný režim. 

 

Pohybová aktivita 
Každá pohybová činnosť, ktorá 
v dostatočnej miere zvyšuje 
požiadavky na funkcie 
organizmu, vyžadujúca 

energetický výdaj nad úroveň výdaja v pokoji. 
Výhody:  

 zvyšovanie adaptability organizmu na záťaž 

 udržanie dobrej telesnej kondície 

 zlepšuje činnosť srdca a cievneho systému  

pozitívne ovplyvňuje krvný tlak,  
 priaznivo ovplyvňuje hladinu cholesterolu v 

krvi, 

 prehlbuje dýchanie a posilňuje kosti,  
 

 

 

 prispieva k udržiavaniu chrbtice a kĺbov vo 
funkčnej zdatnosti 

 prispieva k udržaniu priemernej telesnej 
hmotnosti 

 slúži ako prevencia diabetu, obezity, 
osteoporózy,  

 znižuje riziko rakoviny, problémov 

s tráviacim systémom a podporno-

pohybovým aparátom 

 

 

Stres 
Stres je nadmerné 

fyzické alebo psychické 

zaťaženie organizmu 

(chlad, choroba, 

sociálne, rodinné, 

pracovné problémy, …) a preto je dôležité 
venovať sa záľubám, pohybovým aktivitám 

a pod. 

 

 

Návykové látky 
Fajčenie, alkohol, drogy 

Fajčenie je najrozšírenejším 
a najnebezpečnejším zlozvykom, 
ktoré ohrozuje zdravie. 

Najčastejšie zapríčiňuje kardiovaskulárne  
a onkologické úmrtia.  

Obmedziť konzumáciu alkoholu. Vylúčiť 
akékoľvek užívanie drog.  
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