
Svetový deň zdravia 2010  
je venovaný urbanizácii 
a jej vplyvu na zdravie 

 
čítaj ďalej .... 
       Od roku 2007 žije viac ako polovica svetovej populácie v mestách. Odhaduje sa, že 
v roku 2030 šesť z desiatich ľudí bude žiť v mestských aglomeráciách, do roku 2050 by to 
mali byť až siedmi z desiatich. 
       Dôkazom toho, ako rýchlo sa uskutočňuje urbanizácia za posledné desaťročia, je fakt ako 
rýchlo znásobujú mestá počet svojich obyvateľov najmä v posledných 10-20 rokoch. Londýnu 
pribudli za toto obdobie asi 2 milióny obyvateľov, Bangkoku 3 milióny, Soul sa za 25 rokov 
rozrástol z 1 na 8 miliónov. 
      Urbanizácia na jednej strane prináša zvyšovanie životnej úrovne v podobe dostupnejších 
služieb všetkého druhu, mestá sú centrami kultúry a spoločenského života, vzdelávania a 
medzinárodného diania. Na druhej strane, vysoká koncentrácia ľudí na malom priestore môže byť 
zdrojom nežiaducich javov ako je zvýšená kriminalita, kumulácia neprispôsobivých jedincov, 
znečistené životné prostredie, rýchle šírenie prenosných ochorení, problémy so zabezpečením 
dostatku pitnej vody, fungujúcej  kanalizácie a odstraňovania komunálneho odpadu. Časté sú 
prejavy sociálnej nerovnosti a pocit života v izolácii napriek obklopeniu množstvom ľudí. Zle 
alebo nekontrolovane plánovaná urbanizácia môže vystupňovať narastajúcu humanitárnu krízu, 
ohrozovať zdravotnú bezpečnosť obyvateľov v mestách.  
     Celosvetová kampaň, ktorú vyhlásila WHO pri príležitosti Svetového dňa zdravia v roku 2010 
pod názvom 1000 miest - 1000 životov (The 1000 cities - 1000 lives), upriamuje pozornosť na 
charakter života v mestách.  
     WHO nabáda krajiny, aby pri ďalšom rozvoji miest mysleli na vplyv svojich politík a 
územného plánovania a rozhodnutí na zdravie súčasných a budúcich generácií. 
 
Viac informácií nájdete na: www.who.int/world-health-day/2010, 
www.euro.who.int/worldhealthday, http://1000cities.who.int/ 
www.uvzsr.sk  
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Trenčíne  si Vás dovoľuje z príležitosti Svetového dňa zdravia pozvať na výstavu 
Zdravý životný štýl, ktorá sa uskutoční dňa 14. – 17.4.2010 v areáli výstaviska EXPO CENTER 
a.s. Trenčín, kde odborní pracovníci RÚVZ Trenčín budú vykonávať preventívne vyšetrenia 
a poradenstvo i z príležitosti Svetového dňa zdravia . viac na www.expocenter.sk 
 


