
Zapoj sa a vyhraj! 
V dňoch od 20.3.2017 do  11.6.2017, teda minimálne počas 4 týždňov za sebou 

pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín,  oddelenia výchovy k zdraviu  

pozývajú deti, mládež aj dospelých Trenčianskeho kraja o zapojenie sa do súťaže:  

Vyzvi srdce k pohybu ! 

 
Už 7. ročník celoslovenskej kampane sa koná pod záštitou Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej 

spoločnosti. 

Máš viac ako 18 rokov? Máš dosť pohodlnosti a sedavého spôsobu života? Chceš 

schudnúť? Chceš získať benefity pre svoje zdravie? 



Zapoj sa do súťaže vyzvi srdce k pohybu! 
 

 

Jedna je vždy istá – vyhráš zdravie! 
 

Pohybová aktivita je okamžitým i dlhodobým prínosom pre tvoje zdravie.  

 

- priaznivo pôsobí na činnosť srdca, zvyšuje jeho výkonnosť 

- zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc 

- spevňuje  kostru a svalstvo, zlepšuje svalovú silu i ohybnosť kĺbov 

- posilňuje obranyschopnosť organizmu voči chorobám 

- bráni rednutiu kostí a priaznivo pôsobí v prevencii osteoporózy 

- chráni srdce a cievy, znižuje krvný tlak, zvyšuje HDL /„ dobrý cholesterol“/  

- chráni pred vznikom civilizačných ochorení – cukrovky, nádorových ochorení 

- priaznivo pôsobí na psychiku, posilňuje duševné zdravie, zlepšuje náladu  

- kolektívne športy utužujú priateľstvá, znižujú stres a duševné napätie 

- zlepšuje kondíciu v starobe 

- bráni vzniku obezity                                 

 

 

Druhá /možná/ výhra? 

Prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok môžeš vyhrať i vecné ceny, napr. 

rekreačné pobyty, ceny pre deti. Žrebovanie sa uskutoční koncom septembra 2017. 

Ak máš záujem – stiahni si účastnícky list, pozorne si ho prečítaj a vyplň fyzické aktivity, 

ktoré budeš absolvovať aspoň 210 minút v 4 dňoch a v každom zo 4 po sebe nasledujúcich 

týždňov. Po vyplnení údajov a prehlásenia i s vyplnenými tabuľkami zašli na uvedenú adresu. 

ucastnicky-list-vyzvi-srdce-k-pohybu-2017.doc 

Prihlášky do súťaže si môžete vyzdvihnúť aj osobne na Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva, Nemocničná 4, Trenčín. V prípade nejasností alebo doplnenia si informácií 

môžete nás kontaktovať i na č. tel. 032/6509520, 032/6509537. 

  

http://www.ruvztn.sk/ucastnicky_list_2017.doc

