
 

Nedostatkom pohybu v súčasnosti trpí väčšina obyvateľov industrializovaných krajín. 

Pokles fyzickej aktivity má vplyv na zvýšenie chronických neinfekčných ochorení, čo ma 

ekonomický, sociálny, ale predovšetkým zdravotný dopad.  

Spolu so zlými stravovacími návykmi tvorí rizikový faktor pre vznik obezity, ktorá je 

v súčasnosti jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov 

súčasnosti. 

 

Pohyb je prirodzená vlastnosť, ktorá predstavuje zmenu polohy tela a jeho častí. 

Jedná sa o každú fyzickú aktivitu, pri ktorej jedinci nie sú pasívny, ale vykonávajú telesné 

pohyby, ktoré vedú k výdaju energie. Ak je fyzická aktivita pravidelná a zámerná 

predstavuje pozitíva pre naše zdravie.  

 

Hlavné zložky fyzickej aktivity sú predovšetkým chôdza a stereotypy, ktoré denne 

vykonávame (nákupy, upratovanie, záhrada...). Cvičenie, je cieľavedomá vopred naplánovaná 

fyzická aktivita, za účelom zlepšenia fyzickej kondície a zdravia.  

 

Fyzickú aktivitu môžeme rozdeliť na aeróbnu a anaeróbnu. Aeróbna aktivita je taká, 

pri ktorej sú naše svaly mierne zaťažené a rytmicky sa sťahujú a uvoľňujú. Ako príklad 

môžeme uviesť športy ako plávanie, tenis, bicyklovanie, a iné. Taktiež tu môžeme zaradiť 

tanec a chôdzu. Pri anaeróbnej aktivite sú svaly zaťažené na maximum a počas fyzickej 

záťaže sa k nim nedostáva kyslík. Medzi takéto aktivity môžeme zaradiť kulturistiku, 

posilňovanie a pod.  

 

Nedostatok pohybovej aktivity 

má negatívny vplyv na naše zdravie. 
Predovšetkým pôsobí ako rizikový faktor 

vzniku obezity a rôznych iných 

civilizačných ochorení, ktoré znižujú 

kvalitu života. Preto musí byť pohybová 

aktivita súčasťou životného štýlu každého 

človeka. Čím je človek starší, musí čoraz 

viac dbať na svoju fyzickú a psychickú 

kondíciu a tým predĺžiť svoj život 

v zdraví.  

Cvičenie, zlepšuje činnosť nášho 

srdca, udržuje chrbticu a kĺby, posilňuje 

svalstvo a taktiež okysličuje náš mozog. Preto je pre nás vhodná fyzická aktivita nevyhnutná 

v každom veku. 



O účinky vhodnej fyzickej aktivity rozhoduje 

predovšetkým jej intenzita, frekvencia, doba trvania 

a typ, ktorý si zvolíme. Je dôležité vyberať taký typ 

aktivity, ktorá nás baví a je vhodná vzhľadom na náš 

zdravotný stav. Intenzita znamená náročnosť a výber  

vhodnej fyzickej aktivity. Frekvencia predstavuje počet 

cvičebných jednotiek, ktoré odcvičíme za týždeň. 

Z praktického hľadiska sa odporúčajú tri až štyri 

cvičebné jednotky. Doba trvania predstavuje dĺžku 

cvičebnej jednotky, počet minút fyzickej záťaže bez 

prerušenia.  

 

Pred začiatkom akejkoľvek cieľavedomej a vopred naplánovanej fyzickej aktivity 

zameranej na zlepšenie fyzickej kondície je potrebné zhodnotenie celkového zdravotného 

stavu predovšetkým u starších ľudí alebo u tých, ktorí trpia nejakým druhom ochorenia. Musí 

byť zvolená vhodná frekvencia, doba trvania, intenzita a typ cvičenia aby sa minimalizovalo 

riziko vzniku komplikácií fyzickej aktivity.  

Pohybom sa dá výborne predchádzať vzniku chronických neinfekčných ochorení, 

ale je potrebné nezabúdať aj na pestrú vyváženú stravu a pitný režim, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu   .
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