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Podpora zdravia bola zameraná na prevenciu rizikových 
(preventabilných) faktorov ţivotného štýlu , ktoré sa významnou 
mierou podieľajú na vzniku srdcovo – cievnych, metabolických 
a nádorových chorôb

(ateroskleróza, arteriálna hypertenzia, ischemická choroba srdca, 
ischemická choroba dolných končatín, diabetes mellitus, hyperlipidémia, 

hypercholesterolémia, obezita, niektoré druhy rakoviny).

Rizikové faktory:               fajčenie
alkoholizmus

pohybová inaktivita
nezdravá výţiva

Aktivity pre deti sme nazvali opisným názvom:

PO - ZDRA - VY
Pohyb    - Zdravie     - Výživa



Podpora zdravia bola realizovaná formou intervenčných aktivít na 
jednotlivých stanovištiach (stageoch) s vyuţitím rôzných záţitkových 
metód a psychosociálnych zručností, ktorých základ tvoril vlastný 

postoj, vlastný názor, vlastná skúsenosť...         

Cieľovou skupinou boli deti 5. ročníkov základných škôl v Spišskej Novej Vsi.
Do stageov boli zapojené deti z 2 aţ 3 tried. Tieto deti boli rovnomerne rozdelené 

do 4 skupín s rovnakým zastúpením oboch pohlaví.

V roku 2010 boli zrealizované aktivity pre ţiakov z 5 základných škôl:

ZŠ Ul. Javorová,
ZŠ Ul. Ing. Koţucha,
ZŠ Ul. Levočská,
ZŠ Ul. Hutnícka,
ZŠ Ul. Lipová.

Celkom sa aktivít zúčastnilo
250 ţiakov.



Kaţdé zo štyroch stanovíšť bolo obsahovo zamerané na inú tému
a moderoval ho iný odborný pracovník z oddelenia PZ.

Aktivity boli realizované v Centre voľného času Adam 
v Spišskej Novej Vsi (máj – jún 2010) a priamo v školách (október 2010).

Perspektívne chceme tieto aktivity aj naďalej realizovať na 
RÚVZ Spišská Nová Ves  na oddelení Podpory zdravia.

Rozdelenie jednotlivých stageov:

Stage:  Alkohol – Ing. Jozef Rešovský
Stage:  Fajčenie – Mária Vlčáková
Stage:  Pohybová aktivita – MUDr. Peter Mišenda
Stage:  Výţiva a pitný reţim – Terézia Mederiová, DAHE

Deťom sme sa venovali celé dopoludnie -
Bol to pre nich „Deň o prevencii.“

Stage trval cca 60 minút. 



Pohybová  aktivita

MUDr. Peter Mišenda
Oddelenie Podpory zdravia

Rizikový faktor – pohybová inaktivita

Stage :



Na tomto stagei boli pouţité rôzne záţitkové metódy 
a  pracovné techniky:

Loptička - vzájomné spoznávanie – Aké je tvoje meno a obľúbený šport?

Kartičky - Abeceda písmen – Aké druhy športov poznáš?

Kocka – orgány a systémy – Ako pracujú počas pohybu?

Kartičky – odborné pojmy súvisiace s pohybom – Čo o nich vieš?

Kartičky - vlastnosti dôležité pri športe a prínos pohybu pre zdravie –
Aké poznáš a čo ti pohyb prináša?

Pantomíma – Vieš „zahrať“ konkrétny  prejav pri pohybovej činnosti?

Kocka - Aký máš názor-postoj, pocit – skúsenosť, vedomosť - informáciu?

Kartičky - pohybové aktivity a energetický výdaj – Viete ich usporiadať?



Vzájomné spoznávanie – Aké je tvoje meno a obľúbený šport?



Abeceda písmen - Aké druhy športov poznáš?



Orgány a systémy. 
Ako pracujú počas pohybu?

Odborné pojmy súvisiace s pohybom – Čo o nich vieš?





Vlastnosti dôležité pri športe a prínos pohybu pre zdravie –
Aké poznáš a čo ti pohyb prináša?





Vieš „zahrať“ konkrétny  prejav pri pohybovej činnosti?



Aký máš názor-postoj, pocit – skúsenosť, vedomosť - informáciu.

Názor - postoj

Máš rád pohyb a šport? Ak áno, tak prečo?

Súhlasíš s názorom, že kto sa nehýbe skôr ochorie?

Je podľa teba dôležité vytvoriť si na pohybovú aktivitu návyk?

Aký máš názor na tých, čo sa nechcú vôbec hýbať a sú lenivý?

Je podľa teba pohyb a šport dôležitý pre podporu zdravia?

Prečo by sa ľudia mali venovať vo svojom voľnom  čase pohybovým aktivitám?

Je podľa teba dôležitejšie sa hýbať pre krásu alebo pre zdravie?



Aký máš názor-postoj, pocit – skúsenosť, vedomosť - informáciu.

Pocit - skúsenosť

Aké druhy športov máš najradšej?

Pocitil/a si niekedy pri pohybe radosť z toho, že sa hýbeš?

Kto najviac vplýva na to, aby si sa hýbal/a vo voľnom čase?

Zažil si už takú situáciu, že si pri športe už vôbec nevládal/a?

Čo cítiš, keď veľa sedíš/ležíš pred televízorom alebo počítačom?

Ako si sa cítil/a, keď si si zašportoval/a s kamarátmi alebo s rodičmi?

Máš túžbu športovať alebo ťa musí stále niekto „prehovárať“?



Aký máš názor-postoj, pocit – skúsenosť, vedomosť - informáciu.

Vedomosť - informácia

Pohybová aktivita a šport zlepšujú náladu a potláčajú negatívny stres.

Šport a pohyb posilňujú činnosť srdca a ciev.

Pohyb zlepšuje dýchanie a posilňuje imunitu.

Pohybom sa posilňuje svalový a kostný systém ako aj zlepšuje pohyblivosť kĺbov.

Pri pohybe je dôležitá frekvencia, intenzita a trvanie (FIT skóre).

Pravidelným pohybom sa dá predísť srdcovocievnym a metabolickým ochoreniam.

PPohybová aktivita sa výrazne podieľa v prevencii nadváhy a obezity.



Pohybové aktivity a energetický výdaj – Viete ich usporiadať?



Z á v e r:

Deťom sa stage – pohybová aktivita veľmi páčil.

Mali moţnosť povedať niečo a sebe a športoch,
ktoré majú radi a ktoré praktizujú vo voľnom čase. 

Preukázali svoje vedomosti, vyjadrili svoj názor a hovorili 
o svojich pocitoch v súvislosti 

so športom a pohybovou aktivitou.

Zhodli sa, ţe v pohybe je :

ZDRAVIE   – KRÁSA   - ŢIVOT



Ďakujem za pozornosť 


