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Seneca: 

“Hlúposť je 
lenivosť ducha, 
lenivosť tela je 
hlúposť ducha“. 
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POHYBOVÁ AKTIVITA 

je činnosť, ktorá v dostatočnej miere zvyšuje 

požiadavky na funkcie organizmu, vyžadujúca 

energetický výdaj nad úroveň výdaja v pokoji 

 

Pravidelná pohybová aktivita aktivizuje 

fyziologické funkcie a spomaľuje vyššie 

spomenuté zmeny. Má tzv. transfer efekt t.j. 

zlepšuje aktivitu aj v iných oblastiach života. 

Umožňuje nadväzovanie sociálnych kontaktov, 

potláča vekom sa prehlbujúci pocit osamelosti a 

opustenosti, zvyšuje sebavedomie a posilňuje 

pozitívne sebahodnotenie.  

Nedostatok pohybu urýchľuje 
príznaky starnutia:  

o zmenšuje sa elasticita a výkonnosť srdcovo-

cievneho systému, 

o zhoršujú sa dýchacie funkcie, 

o svalová sila klesá a vo veku 70 rokov 

dosahuje len 1/3 svojej pôvodnej hodnoty, 

o zhoršuje sa pohyblivosť kĺbov a ich 
stuhnutosť, 

o prehlbujú sa poruchy neurovegetatívnej 

regulácie (poruchy spánku,  trávenia, 

citlivosť na teplo...). 

VPLYV POHYBOVÝCH AKTIVÍT 
NA ZDRAVIE 

o zvyšovanie adaptability organizmu na záťaž, 

o zlepšuje aeróbnu zdatnosť, svalovú silu 
a vytrvalosť, čím prispieva k udržaniu 
dobrej telesnej kondície, 

o zlepšuje činnosť srdca a cievneho systému, 
čím prispieva k tomu, že krv je schopná 
lepšie prenášať kyslík k pracujúcim svalom, 

o pozitívne ovplyvňuje krvný tlak,  

o priaznivo ovplyvňuje hladinu cholesterolu v 
krvi, 

o prehlbuje dýchanie a zlepšuje schopnosť 
pľúcnej ventilácie, čím prispieva k zvýšeniu 
vitálnej kapacity pľúc, 

o posilňuje kosti a zmenšuje tak riziko 
zlomenín, 

o prispieva k udržiavaniu chrbtice a kĺbov vo 
funkčnej zdatnosti a je významnou 

prevenciou proti bolestiam chrbtice, 

o prispieva k udržaniu priemernej telesnej 

hmotnosti, zvyšuje energetický výdaj, 
metabolizmus a potláča chuť k jedlu, 

o prispieva k duševnej sviežosti, napomáha 
lepšiemu prekrveniu a okysličeniu mozgu, 

o zlepšuje schopnosť sústredenia, zmierňuje 
bolesti hlavy, odstraňuje nespavosť, 
zmenšuje depresie a umožňuje sa ľahšie 
vyrovnať so stresovými situáciami 

 

 

 

 

 

 

Aktivity zamerané na rozvoj 
koordinačných schopností  

o strečingové cvičenia 

o gymnastika 

o pohybové relaxačné činnosti 

o pohybové hry a zábavy 

o rôzne spoločenské hry 

Optimálny pomer pohybových aktivít  

o 50% - aeróbne pohybové aktivity 

o 30% - rozvoj svalovej hmoty 

o 20% - koordinačné schopnosti 


