
Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň 
„Vyzvi srdce k pohybu“ ? 

Na výzvu WHO stredoeurópskym a východoeurópskym 
krajinám sa zároveň s programom CINDI uskutočňuje od  roku 
2005 na Slovensku vždy v nepárnom roku kampaň na zvýšenie 
pohybovej aktivity dospelého obyvateľstva, kde má byť (podľa 
poľského vzoru Postaw serce na nogi) motiváciou účasť v súťaži.  

V súvislosti s napĺňaním intervencií  zameraných na  podporu 
zdravia schválil pre rok 2015 HH SR   prof.MUDr. Ivan Rovný,PhD.,MPH  

6. ročník celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorá 
sa uskutočnila od marca do  júna na celom území Slovenska.  

Kampaň sa konala na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO), pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)  SR a  
Kancelárie WHO na Slovensku. Banskobystrický Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) bol celoslovenským  garantom tejto 
kampane v rámci programu CINDI.  
Kampaň mala  3 súčasti: 
popri organizovaní súťaže aj širokú propagáciu pohybu pre zdravie 
vytváranie partnerstiev pre zlepšovanie možností pre rekreačné 
športovanie obyvateľstva a pre bezpečné spôsoby dopravy 
vlastnou silou. Kampaň  mala podnecovať orgány štátnej správy a 
samosprávy k zlepšovaniu a sprístupňovaniu možností a príležitostí pre 
zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu, bezpečnú aktívnu dopravu 
(cyklistické a korčuliarske chodníky) a rekreačné pohybové aktivity 
(plavárne, telocvične, klziská, atletické dráhy, areály zdravia, ihriská, 
ihriská s lanovými dráhami, lezeckými stenami, cyklokrosovými cestičkami 
a pod.) 
 
 
Stanovili sa tieto ciele kampane: 
• zvýšiť informovanosť obyvateľstva o význame pohybovej aktivity v 

prevencii chronických neinfekčných ochorení a propagovanie 
minimálneho objemu a intenzity pohybovej aktivity, ktoré už môžu byť 
efektívne pri priaznivom ovplyvnení zdravia jedinca, 

• zdôrazňovať zdravotne orientované formy pohybovej aktivity a zdraviu 
prospešné cvičenia 

• vytváranie partnerstiev, ktoré by pohybové aktivity dospelým ľuďom 
umožňovali, uľahčovali a sprístupňovali, na všetkých úrovniach, 

• propagovanie priaznivých účinkov pohybovej aktivity na zdravie u 
dospelého obyvateľstva vo všetkých médiách a na podporných 
podujatiach 

 
Účastník súťaže musel byť poučený o tom, že kritériá sú stanovené na 
minimálne 210 minút a 4 dni v týždni s pohybom, preto, lebo je to 
najnižší objem a frekvencia pohybových aktivít, ktorá už môže človeka 
chrániť pred rozvojom porúch zdravia vyplývajúcich z fyzickej 
nečinnosti.  Najmenej 4 týždne má trvať účasť v súťaži preto, že takáto 



doba by už mala viesť k vytvoreniu návyku a k zaradenia pravidelného 
pohybu do režimu dňa. 
Súťaž je určená dospelým účastníkom, ale deti 7-17 ročné sa mohli stať 
detskými podporovateľmi kampane, ak získali do súťaže aspoň 1 
dospelého účastníka. Dieťa bolo zaradené do žrebovania toľkokrát, 
koľko účastníkov získalo ,ktorí splnili kritériá súťaže. Muselo pre nich 
pripraviť aspoň 3 pohybové podujatia, na ktorých sa tiež aktívne 
zúčastnilo a napísalo o tom záznam, ktorý priložilo k účastníckemu listu 
dospelého, ktorého podporoval v súťaži. 
 
Výsledky súťaže  6. ročníka  celoslovenskej kampane 
„ Vyzvi srdce k pohybu“ v r. 2015 

Od  marca  do  júna 2015 prebiehal 6. ročník kampane „Vyzvi srdce 
k pohybu“. 
V roku 2015 sme dostali účastnícke listy od 561 dospelých 
ľudí, 408 žien a 153 mužov. 
Je to o 30 % menej účastníkov ako v predchádzajúcom 5. ročníku 
(r. 2013 ). 
Z celkového počtu účastníkov  sa u  317-tich (t.j.56,5%) 
zaznamenal po súťaži pokles hmotnosti, išlo o 89 mužov a 228 žien. 
Pokles hmotnosti bol zaznamenaný u väčšiny súťažiacich so 
vstupnou  nadváhou a obezitou. 
Zo 71   obéznych(  t.j 13 % z celkového počtu zúčastnených 
účastníkov )   42 osôb zaznamenalo úbytok na váhe ( t.j.59 
%  z celkového počtu obeznych ľudí). 
Zo 187  osôb s nadváhou  ( t.j. 33,3 %) došlo u 123 osôb 
(t.j.66 %)k poklesu hmotnosti . 
V každom z doterajších ročníkov sa preukázala pozitívna korelácia 
úbytku hmotnosti so vstupným BMI – pokles hmotnosti sa týkal 
najmä osôb s nadváhou a obezitou. 
 

K preferovaným aktivitám v predchádzajúcich ročníkoch  
kampane  dlhodobo patrila chôdza, práca v záhrade, ľudia sa vo 
všeobecnosti  málo venovali  príjemným rekreačným pohybovým 
aktivitám, či tomu tak bude aj u účastníkov 6. ročníka budeme vedieť 
po podrobnejšej analýze účastníckych listov. 

 
Účasť podľa  krajov : 
1. Banskobystrický kraj bol najúspešnejší  s 159 
účastníkmi (t.j.28% z celkového počtu účastníkov ). 
2. miesto patrí  Nitrianskemu kraju  - zúčastnilo sa  88 osôb. 
3. miesto obsadil Prešovský kraj mal v súťaži zapojených  71  ľudí. 
4. miesto obsadil Košický kraj,ktorý mal v súťaži 69 ľudí. 
 
 
Účasť podľa  okresov : 

 V r. 2015 bolo najviac účastníkov z okresu  Banská Bystrica - 54 
osôb.  



 Nasledujú účastníci z okresu Dunajská Streda 44 ľudí. 
 S počtom 41 účastníkov  sú  na  3. mieste  Topoľčany. 
 

 
 

Detskí podporovatelia kampane 
 

 Kampane sa zúčastnilo  42 detí, ktoré do súťaže získali a pri 
pohybových aktivitách podporovali 48  účastníkov (5%).  

 Najviac detských podporovateľov bolo z okresu Dolný Kubín a 
Zvolen  

 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci súťaže podľa veku a pohlavia

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENY PRE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE 
2015 

 
PRÉMIOVÁ CENA 

 
120,- € + športové potreby v hodnote 80,- €  

Kancelária WHO na Slovensku 
 
 
 

Chlapovičová Nora 
Streďanská 1790 
955 01 Topoľčany 

 
1. CENA 

BICYKEL v hodnote 330.- € 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická        

spoločnosť 

 
Dorčáková Ida 

Gorkého 1 
08501 Bardejov 

 
 

2. CENA 
Víkendový pobyt v kaštieli Lučivná pre dve osoby 

INTES Poprad 

 
Zdychová Anna 

THK 18 
974 01 Banská Bystrica 



 
3. CENA 

Víkendový pobyt pre dve osoby 
Šindľovec  ROHAČE 

 
 
 
 

Mgr.Vaclavík Martin  
Hviezdoslavova 1616/21 
97401 Banská Bystrica 

 
4. CENA 

Víkendový pobyt pre dve osoby 
DAMI šport  DONOVALY 

 
 

Mgr. Miadoková Jana  
Boľkovce 166 

984 01 Lučenec 
 
 
 

5. CENA 
Celodenný voľný vstup pre dve osoby do 

Aquaparku SENEC 
Aquapark SENEC 

 
Sasák Peter 

Slovanská 298/3 
96237 Kováčová 

 
 
 
 
 



6. CENA 
 

Trékingové palice 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická  

spoločnosť 

RNDr.Mancálová Mária,MPH Jánošíkova 
171/1406544 Plaveč 

 
 
 

7. CENA 
 

Spací vak 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická  

spoločnosť 

 
 

Mgr. Bašová Andrea 
Papradno 105 

01813 Papradno okr. Považská Bytrica 
 
 

8. CENA 
Fitlopta 

 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická  

spoločnosť 

Rajtíková Viera,Ružový háj 1375/20 
929 01 Dunajská Streda 



 
 

9. CENA 
Volejbalová lopta 

Slovenská epidemiologická a vakcinologická  

spoločnosť 

 
Meravá Zlatica 

Generála Svobodu 3/28 
911 01 Trenčín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENY PRE DETSKÝCH PODPOROVATEĽOV SÚŤAŽE 
 
 

1. CENA  
Plavba po Hrone na rafte pre 5 osôb v hodnote 

120,- € 
HRON  DRONTE 

 
 
 

 
Trcáková Marianna 

Daxnerova1184/6,050 01Revúca 
 

2. CENA  
 SKATEBOARD 

 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická  

spoločnosť 

 
Vargová Kristína,Kyjevská 5,07101Michalovce 

 
 

3. CENA  
 

Súprava na Badminton 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická  

spoločnosť 

 
Reiserová Diana,Kyjevská 3, 048 01Rožňava 

 
 



 
4. CENA 

 
Súprava na stolný tenis  

Slovenská epidemiologická a vakcinologická                             

                              spoločnosť  

 
Poláková Nikola,Lesná 23,945 01 Komárno 

 
 
 


