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POHYBOVÁ AKTIVITA

CHRONICKÉ NEPRENOSNÉ OCHORENIA

CUKROVKA

ZÁKLADNOU FORMOU PREVENCIE CUKROVKY JE 
ÚPRAVA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU.

Ak je zvýšenie hladiny cukru v krvi nad normálne 
hodnoty  trvalé, hovoríme  o  ochorení: 

diabetes mellitus – cukrovka

K hlavným činiteľom rozvoja cukrovky 2. typu patrí
kombinácia veľmi malej pohybovej aktivity a príjem

veľkého množstva kalorickej a nevhodnej stravy.

FAKTY 

O CVIČENÍ A POHYBOVEJ AKTIVITE

1. Odhaduje sa, že fyzická nečinnosť zapríčiňuje

okolo 10%-16% prípadov cukrovky.

2. Ľudia s cukrovkou, ktorí denne chodia 2 hodiny

si môžu znížiť úmrtnosť a rovnako aj riziko úmrtia

na srdcovocievne ochorenia.

3. Každé dvojhodinové pozeranie televízie denne

zvyšuje riziko obezity a cukrovky.

4. Aj mierna fyzická aktivita, ktorá trvá aspoň 30

minút denne zvyšuje citlivosť voči inzulínu.

OBEZITA

PODĽA SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE 

ODPORÚČANÁ DENNÁ DÁVKA POHYBU PRE DETI 

A MLÁDEŽ VO VEKU OD 5 DO 17 ROKOV, KTORÁ 
PRINÁŠA ZDRAVOTNÉ BENEFITY  JE ASPOŇ

60 MINÚT MIERNEJ AŽ STREDNEJ INTENZITY, 

ALEBO 60 MINÚT INTENZÍVNEJ VYTRVALOSTNEJ 
AKTIVITY 3X TÝŽDENNE .

PRE ROZKLAD TUKOVÉHO TKANIVA je potrebný prísun 
kyslíka pri zadýchaní sa. Čím intenzívnejší pohyb,  tým 
intenzívnejšie je  dýchanie, následné  okysličenie krvi 

a rozklad tukového tkaniva. 

Pre spaľovanie tukov je najvhodnejší tzv. aeróbny pohyb
(za trvalej účasti kyslíka) zadýchaním sa pri dostatočnej
intenzite. Ide o cvičenia vytrvalostné (beh, plávanie..).

NÁVYK PRAVIDELNÉHO POHYBU, KTORÝ PRINÁŠA 

RADOSŤ, TRVÁ ASI MESIAC. ZVOĽTE SI FORMU 

POHYBU, POSTUPNE ZVYŠUJTE ZÁŤAŽ A VYDRŽTE.

TRÉNING SILY, FLEXIBILITY 
A RELAXAČNÉ CVIČENIE

(2-3 krát  do týždňa)

PLÁNOVANÁ REKREAČNÁ 
ŠPORTOVÁ AKTIVITA                                               
(20-30 minút 3-5 krát 

do týždňa)

OBČAS

1 FÁZA: uvoľňovanie a natiahnutie skráteného posturálneho
svalstva (drží trup vo vzpriamenej polohe) 

2.FÁZA: posilnenie fázického ochabnutého svalstva 

Naťahujeme skrátené svaly šije vyťahovaním 
temena hlavy hore a zasunutím brady.

Uvoľnenie vzpriamovačov  trupu v ľahu na 
podložke.

Posilňovanie uvoľnených 
medzilopatkových svalov.
V polohe sedu alebo stoja 

sťahujeme  medzilopatkové 
svaly.

BEŽNÁ POHYBOVÁ AKTIVITA
(každý deň)

NEDOSTATOK POHYBU JE  NAJČASTEJŠIA PRÍČINA CHYBNÉHO DRŽANIA TELA, BOLESTÍ A DEFORMÍT CHRBTA. 

PRÍKLADY CVIČENIA V PREVENCII  
CHYBNÉHO DRŽANIA TELA

ĽAHKÁ POHYBOVÁ AKTIVITA

STREDNE ŤAŽKÁ POHYBOVÁ AKTIVITA

ŤAŽKÁ POHYBOVÁ AKTIVITA

Mierne zrýchlenie pulzu, dychu, bez zadýchania , 
bez pocitu únavy, schopnosť plynule rozprávať

Rozhýbanie svalov celého tela, výrazné 
zrýchlenie pulzu a dychu, 

ťažkosti s plynulým rozprávaním.

Intenzívne rozhýbanie svalov celého tela, 
zrýchlenie pulzu aj dychu, potenie, 

vyvolanie únavy, 
subjektívne vnímanie námahy.

DIÉTA   STRATA 
25% TUKU A 75% SVALOVEJ HMOTY

POHYBOVÁ AKTIVITA   STRATA
95% TUKU A 5% SVALOVEJ HMOTY

Zvýšená hladina LDL cholesterolu
spôsobuje usadzovanie nadbytočného
cholesterolu v cievnych stenách, kde tvorí
sklerotické pláty. Tým cievy strácajú

pružnosť a zužuje sa priestor pre prietok krvi čo
môže následne viesť k vysokému tlaku krvi,
infarktu alebo cievnej mozgovej príhode.
HDL cholesterol má naopak ochrannú funkciu,
pretože krv zbavuje nadbytočného cholesterolu
(odvádza ho späť do pečene, kde sa metabolizuje).

CHOLESTEROL je tuk, ktorý prenášajú
v krvi dva bielkovinové nosiče: HDL
a LDL lipoproteíny. Celkový cholesterol
je súčet všetkých druhov cholesterolu.

Triglyceridy sú ďalším typom lipidov v krvi. Sú rovnako

nebezpečné ako vysoký cholesterol.

POHYB ZVYŠUJE hladinu HDL cholesterolu v krvi. 

KU SPAĽOVANIU TUKOV DOCHÁDZA AŽ PO 20-30 

minútach pohybovej aktivity.

Aby sa krvný cukor, glukóza, dostal

do buniek tela (napr. svalov) je

potrebné, aby sa hormón inzulín

naviazal na tzv. inzulínové receptory buniek. Ak je

receptorov málo, alebo sú poškodené inzulín

nemôže „otvárať“ bunky pre vstup glukózy. Do

buniek svalov sa glukóza dostáva v menšom

množstve a viac ostáva v krvi. Hovoríme o tzv.

inzulínovej rezistencii. Na poklese inzulínových

receptorov na bunkách sa podieľa NEDOSTATOK

POHYBU.
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Rozdelenie jednotlivých pohybových  

aktivít  z hľadiska ich vhodnosti  pri 

zvýšených hodnotách tlaku krvi

BENEFITY 
POHYBOVEJ AKTIVITY

IDEÁLNE
turistika, cyklistika,  
lyžovanie, volejbal

VHODNÉ
plávanie, tenis, futbal, 
stolný tenis

NEVHODNÉ
všetky druhy súťažného 
športu, vzpieranie, 
gymnastika, posilňovanie

Potvrdiť alebo vylúčiť trvalé zvýšenie tlaku krvi u detí

a mládeže je veľmi dôležité, najmä v dedične zaťažených

rodinách.

Intenzita pohybu má byť taká, aby sa vykonávala

v aeróbnom pásme. To znamená, že pohybujúci sa

jedinec by sa nemal pohybovať až tak intenzívne aby sa

dostal do stavu kyslíkového dlhu. Pri vykonávaní

pohybových aktivít by sme mali byť schopní napriek

rýchlejšiemu dýchaniu voľne hovoriť.

• zlepšenie nálady, sebavedomia,

• zvýšená odolnosť voči stresu a depresii,

• celkové uspokojenie,

• zlepšenie spánku,

• nadväzovanie spoločenských kontaktov 

a priateľstiev


