
10. máj - Svetový deň – Pohybom ku zdraviu 
 

Napriek deklarovaným a dokázaným zdravotným prínosom fyzickej aktivity ľudia nie 

sú dostatočne aktívni: každoročne najmenej 1,9 milióna ľudí vo svete (vrátane viac ako 600 

tisíc v Európskom regióne WHO) zomiera z dôvodu nedostatočnej fyzickej aktivity. Viac ako 

35 miliónov ľudí zomrelo v roku 2005 na chronické ochorenia (najmä kardiovaskulárne, 

onkologické, metabolické, respiračné, muskuloskeletárne) – predstavuje to 60 % všetkých 

úmrtí vo svete.  

WHO sa v máji 2002 rozhodla zaradiť do svojho kalendára významných dní počnúc 

rokom 2003 svetový deň pod názvom – Pohybom ku zdraviu (Move for Health). Týmto dňom 

sa stal 10. máj. Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť na rastúci počet chronických ochorení 

spôsobených nedostatkom pohybu najčastejšie aj v kombinácii s nezdravou výživou. WHO 

dlhodobo spolupracuje aj s celosvetovými športovými organizáciami, aby prispela k riešeniu 

problému chronických ochorení podnecovaním zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa i 

dostatok fyzickej aktivity.  

 

 

 
 

 

 

Sedavý spôsob života je rizikom a môže spôsobiť chronické ochorenia spôsobené 

nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného 

povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu. 

Pri zdôrazňovaní významu primeranej pohybovej aktivity pre zdravie a kvalitu života 

človeka je potrebné využiť všetky dostupné prostriedky a súčasne je nutné poukazovať na 

škodlivosť pasívneho spôsobu života. Za optimálne obdobie na vytvorenie trvalého vzťahu k 

vykonávaniu športových a pohybových aktivít sa považuje detský a mládežnícky vek. V 

systéme výchovy a vzdelávania zohráva nezastupiteľnú úlohu telesná výchova, pretože 



veľakrát je pri súčasnom modeli vzdelávania azda jediným predmetom, ktorý pripravuje žiaka 

i po stránke pohybovej a sčasti aj zdravotnej. V rámci telesnej výchovy môžeme celoplošne 

systematicky ovplyvňovať rozvoj motoriky detí a mládeže, a to hlavne vo vývojovom období, 

ktoré je najcitlivejšie na pôsobenie pohybových podnetov.  

Odborníci v mnohých vyspelých štátoch sveta venujú veľkú pozornosť riešeniu otázok 

zdravotného stavu obyvateľstva a skúmajú faktory, ktoré s nimi úzko súvisia. Sme však 

svedkami mnohých nepriaznivých dôsledkov, ktoré prináša civilizácia. V minulosti sa ľudia 

prirodzene udržiavali v dobrej telesnej kondícii, k čomu prispievala predovšetkým ich 

každodenná prirodzená fyzická aktivita, ako spôsob zabezpečovania vlastnej existencie, 

obživy, obrany, ale aj zábavy.  

Čím je človek starší, tým viac je potrebné, aby si zámerne reguloval svoj pohybový 

režim. Len tak sa dá predĺžiť biologický vek, udržať si i vo vyššom veku pevné zdravie, dobrú 

fyzickú a psychickú kondíciu. Tak prečo cvičiť, športovať? Cvičenie zlepšuje činnosť srdca, 

prispieva k adaptabilite organizmu na záťaž, a tým znižuje pravdepodobnosť vzniku 

srdečného infarktu. Zrýchlený krvný obeh pri výdatnom pohybe je akýmsi tréningom 

koronárnych ciev, prehlbuje dýchanie a uľahčuje lepší návrat žilnej krvi k srdcu a je zároveň 

najprirodzenejším tréningom bránice. Primerane dávkovaný pohyb pozitívne ovplyvňuje 

krvný tlak. U ľudí pravidelne športujúcich sa s vysokým krvným tlakom stretávame oveľa 

menej než u nešportujúcich. Pohybom udržujeme chrbticu a kĺby vo funkčnej zdatnosti, 

posilňujeme svalstvo, od ktorého je funkcia kĺbov a chrbtice závislá. Hoci len pravidelná 

chôdza je významnou prevenciou proti bolestiam chrbtice. Pohyb uvoľňuje nervové napätie a 

má vplyv na duševnú sviežosť, prekrvenie a okysličenie mozgu. Zlepšuje schopnosť 

sústredenia, mnohým pomáha odstrániť problémy pri zaspávaní, zmierňuje bolesti hlavy, 

zmenšuje depresie a umožňuje ľahšie sa vyrovnať so stresovými situáciami. 


