
10. máj – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ 
 

Od roku 2003 WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) zaradila do svojho kalendára 

významných dní aj 10. máj, a to pod názvom -  Pohybom ku zdraviu (Move for Health).   

V dnešnej modernej dobe mnohí zápasíme s rôznymi zdravotnými problémami ako 

sú alergie, osteoporóza, kožné choroby, či obezita. Výnimkou nie sú ani depresie 

a pretrvávajúca únava. Za zdravotné problémy je zodpovedných viacero faktorov. Jedným 

z nich je aj nedostatok pohybu – fyzická inaktivita. 

Pohyb je prirodzeným prejavom života človeka. Patrí medzi dôležité činnosti, ktoré sú 

základnou podmienkou nášho telesného, ale aj duševného zdravia. Môžeme povedať, že 

pohyb je „liek“ bez vedľajších účinkov.   
Nielen pri zdravotných problémoch, ale aj preventívne by sme sa mali venovať 

pravidelne pohybu. S naším telom totiž robí divy. Predlžuje život a zvyšuje jeho kvalitu. 

Nedostatok pohybu ovplyvňuje dĺžku a kvalitu nášho života, sebestačnosť v starobe. 

Je priamym rizikovým faktorom vzniku:  

 metabolických ochorení (obezita, cukrovka, zvýšená hladina tukov), 

 kardiovaskulárnych ochorení (ateroskleróza, infarkt myokardu, mozgová mŕtvica, 

ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak),  

 ochorení pohybového aparátu (osteoporóza, chronické degeneratívne ochorenie 

chrbtice, kĺbov),  

 nádorových ochorení a psychických chorôb. 

 U detí je prirodzené, že sa veľa hýbu. Ale čo my dospelí? Mnohí trpíme diagnózou 

„Nedostatok pohybu“. Je najvyšší čas začať niečo robiť. Pohyb je dostupný každému 

a v každom počasí. Denne 30 minút akéhokoľvek pohybu sa podieľa na prevencii 

respiračných ochorení, tráviacich problémov, obezity a osteoporózy.   

 
PRAVIDELNÝ POHYB JE :  

 liek na cukrovku - už 3 minúty precízneho cvičenia denne zlepšia hospodárenie organizmu 

s cukrom, 
 prevencia osteoporózy, 

 kľúč k úspechu v práci - dobrá telesná kondícia zaručuje výkonnejší mozog s lepšie 

fungujúcou pamäťou, 

 neškodné antidepresívum, 

 záruka dlhovekosti, 

 prevencia rakoviny - aktívne žujúci ľudia majú o ¼ nižšie riziko rakoviny hrubého čreva a 

o 1/3 nižšie riziko rakoviny prsníka, 

 účinná zbraň proti kilám, 
 tabletka na spanie, 

 

 zlepšuje držanie tela, 

 posilňuje imunitný systém, 

 zlepšuje náladu – uvoľňujú sa hormóny ako 

serotonín, dopamín,   

 celkovo prispieva ku kvalite nášho života. 

 

    Po 10 minútach pohybu sa začne vytrácať bolesť 

(dokonca aj bolesť zuba). Ak vydržíme ešte ďalších 10 minút, pocítime nevýslovnú 

radosť. Po 45 minútach dosiahne hladina šťastných hormónov maximum. 
Možností je veľa, treba si len vybrať a zostaviť vhodný pohybový program. Je to také 

ľahké, len sa nám musí chcieť a nemať tisíc výhovoriek, prečo nemôžeme. Stačí premôcť 

tvrdého nepriateľa – lenivosť. 
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