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SR  

 
Aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ 
v SR) realizované v rámci „Svetového dňa pohybu“ 
 

1. Bardejov RÚVZ so sídlom v Bardejove pripravuje nasledovné aktivity: 
 
Oddelenie podpory zdravia- poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity pripravuje 
aktivity nielen na  Svetový deň -Pohybom ku zdraviu. 
1. V danom týždni vykoná dva výjazdy poradne  zdravia  do  ZŠ Marhaň a   do Strednej  
odbornej školy v Bardejove,  kde okrem biochemických parametrov  a merania tlaku  
bude uskutočnené   meranie obsahu  tuku v tele a jednoduché testovanie telesnej 
zdatnosti s poskytnutím  individuálneho poradenstva záujemcom  k  ich konkrétnym 
problémom a k otázkam vhodného pohybu vo vzťahu k zlepšeniu ich zdravia. Bude 
poskytnutá  pohybová inštruktáž, taktiež budú uskutočnené  dve prednášky  spojené 
s besedou  o význame pohybovej aktivity pre zdravie človeka. Cieľom tejto iniciatívy je 
upozorniť na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu 
najčastejšie aj v kombinácii s nezdravou výživou. 
2. Pre vybraných  študentov zorganizuje súťaž telesnej zdatnosti pre stredoškolskú 
mládež v priestoroch fitness „Cactus“.  
3. Pre seniorov zorganizuje turistickú vychádzku do prírody  spojenú s cvičením 
obratnosti a postrehu. 
4. Na webovej stránke uverejní článok k „Svetovému  dňu -Pohybom ku zdraviu“. 

2. Banská 
Bystrica 

 RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pripravuje nasledovné aktivity: 
 

1. Dňa 10.5.2013 zorganizuje pre pracovnikov RÚVZ   „Brannošportový deň“ kde 
bude v celom rozsahu propagovať aj celoslovenskú kampaň „Vyzvi srdce 
k pohybu“. 

2. Dňa 9.5.2013 bude pre záujemcov  krytej plavárne v meste B.Bystrica 
 v poobedňajších  hodinách  poskytovať služby  Nadstavbovej poradne pre 
optimalizáciu pohybovej aktivity ( antropometrické meranie-výška,váha, BMI, 
krvný tlak, rekondičné testy)  poradenstvo o správnom životnom štýle. 

3. V Brezne bude pomáhať pri realizácii športového dňa pre MŠ spolu s mestským 
športovým klubom mesto Brezno. 

4. V okrese Brezno  je k dispozícii  „Kyslíková dráha“- je to turistický chodník, 
kde si môžu turisti zacvičiť na pripravených náradiach, táto dráha je pod NsP 
Brezno. 

 
3. Čadca RÚVZ so sídlom v Čadci pripravuje nasledovné aktivity: 

 
1. Pracovníčky Oddelenia podpory zdravia pripravia článok k uvedenému svetovému 
dňu s doporučením cvikov pre ľudí, ktorí majú zníženú pohybovú aktivitu, do 
regionálnych printových a elektronických médií.  
 2. Pracovníčky Oddelenia podpory zdravia v tento deň sprístupnia ambulanciu 
Základnej poradne zdravia s následným poradenstvom v oblasti zdravého životného 
štýlu, so zreteľom na potrebu zvyšovania pohybovej aktivity a tiež tieto aktivity spoja 
s propagácoiu kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. 
 

4. Dolný 
Kubín 

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne pripravuje nasledovné aktivity: 
 

1. Budú vyzvané školy, aby dňa 10. mája otvorili svoje športoviská pre 



verejnosť. 
2. V škole, ktorá sa aktívne zapojí, urobí výjazdové vyšetrenie poradne zdravia. 
3. Dlhodobo v rámci zdravotnej výchovy metodicky prezentuje a bude 

prezentovať konkrétne cviky ako prevenciu ochorení chrbtice u žiakov pod 
názvom „Chrbtica školáka      

5. Galanta RÚVZ so sídlom v Galante pripravuje nasledovné aktivity: 
 
1. Dňa 10.5.2013 - Deň otvorených dverí v Poradni pohybovej aktivity pre zamestnancov 
RÚVZ Galanta a pre verejnosť – prevencia ochorení chrbtice pri sedavom zamestnaní, 
relaxačné aktivity zamerané na elimináciu stresu. 
 
2. Dňa11.5.2013 - Míľa pre mamu - hromadné podujatie z príležitosti Dňa matiek 
v spolupráci s hlavným organizátorom MC Bambuľkovo – rekreačné pohybové aktivity 
v mestskom parku spojené s kultúrnym programom a zdravotno – výchovnými aktivitami 
Oddelenia podpory zdravia. 
 
3. Dňa 22.5.2013  MŠ SNP Galanta  - „S Adamkom do prírody“ – zdravotno – výchovné 
podujatie zamerané na voľno pohybové aktivity v prírode a aktívne využívanie voľného 
času a utužovanie zdravia pohybom.  
 
4.V rámci zdravotno výchovných podujatí bude distribuovaný  
propagačný materiál, propagácie kampane Vyzvi srdce k pohybu.  Propagácia svetového 
dňa zdravia bude zabezpečená v priestoroch RÚVZ Galanta a na webovej stránke RÚVZ 
Galanta. 
 

6. Humenné RÚVZ so sídlom v Humennom pripravuje nasledovné aktivity: 
  
 - výjazdové akcie Poradne zdravia (13. – 14. máj – ZŠ Laborecká, Humenné; 15. 
máj – ZŠ SNP, Humenné),  
 - budú vyzvané školy, aby v tento deň otvorili športoviská pre verejnosť, 
 -zdôraznia dôležitosť pohybovej aktivity u detí a mladistvých prostredníctvom 
besied (10.5.2013 – ZŠ Pugačevova, Humenné), 
 - uskutočnia sa pohybové hry s deťmi v materských školách (6. – 9. máj), 
 - v regionálnych médiách bude uverejnený článok o pozitívnom vplyve 
pohybovej aktivity v každom veku.  

7. Komárno RÚVZ so sídlom v Komárne pripravuje nasledovné aktivity: 
 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – 
Katedra telesnej výchovy a RÚVZ so sídlom v Komárne pozývajú na 5. ročník akcie 
zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom „Pohybom ku 
zdraviu“. Akcia sa uskutoční dňa 7. mája 2013 v telocvični Konferenčného centra 
Univerzity J. Selyeho, Hradná č. 2, v Komárne. 

 
V rámci akcie sú plánované:  

- od 9.00 – 9. 30: Pohybové hry pre deti materských škôl s vyučovacím jazykom 
maďarským (do 70 detí) 
- od 9.30 – 10.00: Pohyb s hudbou – spoločná aktivita pre deti materských škôl  
s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským 
- od 10.00 – 10.30: Pohybové hry pre deti materských škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským (do 70 detí) 



8. Košice RÚVZ so sídlom v Košiciach pripravuje nasledovné aktivity: 
 
Forma aktivít: Ponuka služieb mobilnej Poradne zdravia (štandardné kompletné 
vyšetrenie klientov vrátane poradenstva) 
Miesto a dátum konania:  
 

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Košice,  Senný trh č. 1, Košice – dňa 
16. 5. 2013 

Cieľová skupina: zamestnanci poisťovne; 
2. Základná škola, Krosnianska ul. č. 4, Košice (dátum sa upresní) 

Cieľová skupina: zamestnanci školy. 
Ponúkané služby a sledované parametre:. vyšetrenie biochemických parametrov z 
kapilárnej krvi (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukóza) 
prostredníctvom analyzátora Reflotron; meranie vybraných antropometrických 
parametrov (výška, hmotnosť, obvod pása, bokov), výpočet indexu telesnej hmotnosti – 
BMI a indexu centrálnej obezity – WHR; stanovenie percenta telesného tuku; meranie 
tlaku krvi, pulzu; u fajčiarov stanovenie hladiny oxidu uhoľnatého (CO) a 
karboxyhemoglobínu (COHb) vo výdychu prístrojom Smokerlyzer a zistenie stupňa 
závislosti prostredníctvom dotazníkových metód; individuálne poradenstvo k 
jednotlivým zložkám spôsobu života vrátane podpory pohybovej aktivity (vyplnenie 
anamnestických dotazníkov a rozhovor), distribúcia tlačených zdravotno-výchovných 
materiálov a i.  

Forma aktivity: Oslovenie vybraných inštitúcií (písomnou cestou) ohľadom spolupráce 
pri propagácii Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ 
Adresáti: základné a stredné školy, samospráva a denné centrá seniorov v meste 
Košice a okrese Košice-okolie  
Ponúkaná služba: distribúcia zdravotno-výchovných materiálov so zameraním na 
podporu voľnočasovej pohybovej aktivity a prevenciu ochorení chrbtice (2 tituly – 
letáky produkcie RÚVZ Košice: Pohyb, to je zdravie, Cvičenia pre chrbticu; 2 tituly 
produkcie ÚVZ SR: Aktívne starnutie pohybovou aktivitou – leták a Aktívne starnutie – 
brožúra).  
 

9. Levice RÚVZ so sídlom v Leviciach pripravuje nasledovné aktivity: 
 
- Vyzve ZŠ, SŠ, MsÚ, OÚ aby v tento deň   sprístupnili športoviská  v rámci svojich 
možností pre širokú verejnosť. 
- Regionálnej tlači poskytne článok k uverejneniu. 
- Požiada regionálnu televíziu o spoluprácu k spropagovaniu významu pohybovej aktivity 
k prevencii zdravia.  
- Na verejných priestranstvách mesta spropaguje význam pohybovej aktivity k tomuto 
dňu. 
- Počas svetového dňa „ Pohybom ku zdraviu“ uskutoční vyšetrovanie rizikových 
faktorov srdcovo - cievných ochorení so zameraním na význam pohybovej aktivity. 

10. Liptovský 
Mikuláš 

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši pripravuje nasledovné aktivity: 
 
 Pracovníci Oddelenia podpory zdravia plánujú nasledovné zdravotno-výchovné 
aktivity: 
 
1. Besedy 



2. Hodnotenie držania tela 
3. Demonštrácia cvičení v prevencii chybného držania tela 
 
Cieľová skupina : študenti stredných škôl 
Téma besied:    1.Význam pohybu v prevencii obezity 
                          2.Vplyv pohybu na posilnenie tesesného a duševného zdravia 
 
Termíny: 
3. 5. 2013   -  Stredná odborná škola elektrotechnická , Liptovský Hrádok 
13.5.2013   - Obchodná akadémia, Ružomberok 
16.5.2013   - Obchodná akadémia, Ružomberok 

11. Lučenec RÚVZ so sídlom v Lučenci pripravuje nasledovné aktivity: 
 
1. Pri príležitosti svetového dňa  "Pohybom ku zdraviu" 10. mája 2013 organizuje 
RÚVZ so sídlom v Lučenci - Oddelenie podpory zdravia - deň otvorených dverí v čase 
od 8.00 - 13.00 hod.  - merané parametre: váha, výška, BMI, TK , cholesterol a 
individuálne poradenstvo zamerané na pohybovú aktivitu klienta. 
 2.V rámci tejto aktivity bude realizovaná prednáška na Špeciálnej základnej škole a 
ZŠ Haličská cesta 8  v Lučenci so zameraním na zdravý životný štýl. 
3. Výjazdová poradňa na Mestskom úrade v Poltári zrealizuje vyšetrenia pre verejnosť - 
merané parametre :váha, výška, BMI, TK, cholesterol a individuálne poradenstvo 
zamerané na pohybovú aktivitu jednotlivca. 
4.Propagácia svetového dňa "pohybom ku zdraviu" bude prebiehať pomocou 
regionálnych médií - mestský rozhlas, mestské noviny, na webovej stránke RÚVZ 
Lučenec a na nástenkách v budove RÚVZ. 
 

12. Martin RÚVZ so sídlom v Martine pripravuje nasledovné aktivity: 

V spolupráci s Centrom pomoci Ligy proti rakovine Odbor podpory zdravia organizuje 
týždeň „Pohybovej aktivity a jej významu pre zdravie“. 

13. Nitra RÚVZ so sídlom v Nitre pripravuje nasledovné aktivity: 
 

‐ informácie o Svetovom dni „Pohybom ku zdraviu“ budú spropagované 
prostredníctvom médií  (webova stránka RÚVZ  Nitra, regionálne týždenníky) 
a informačných panelov, 

 
‐ 10. mája 2013 sa uskutočnia 2 prednášky pre študentov SŠ na tému: „Význam 

pohybu pre zdravie človeka a príklady pohybových aktivít strednej a vyššej 
intenzity a praktické rady pre zdravie človeka“, 

 
      -    bude zabezpečená distribúcia videofilmu do ZŠ a SŠ „Pošlime chrbticu do    
školy“ (film je zameraný na správne zaťažovanie chrbtice, a cvičeniami na posilnenie 
svalstva). 
 

‐  13.5.2013 (pondelok)  od 9,00 – 11,30 v priestoroch mestskej krytej plavárne 
v Nitre sa uskutoční pre návštevníkov plavárne zdravotno – výchovné podujatie, 
počas ktorého bude zabezpečené vyšetrovanie krvného tlaku, pulzu, 
cholesterolu, antropometrické vyšetrenia, vyšetrenia podielu telesného tuku 
prístrojom OMRON, u fajčiarov vyšetrenie CO a % COHb vo vydychovanom 
vzduchu prístrojom Smokerlyzér, individuálna intervencia pre každého 



vyšetreného klienta),   poskytnuté zdravotno – výchovné materiály „Pohyb je 
život“). 

14. Poprad RÚVZ so sídlom v Poprade pripravuje nasledovné aktivity: 
 

1. V súvislosti s plnením „Národného programu prevencie obezity“ 
a Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ budú do Poradne zdravia a poradne 
pre optimalizáciu pohybovej aktivity pozvaní zamestnanci s firmy CFH a.s. 
Poprad, s ktorou je rozvinutá pravidelná spolupráca. V rámci návštevy 
týchto poradní bude klientom zabezpečené základné vyšetrenie, pracovníci 
poradne pre optimalizáciu pohybovej aktivity sa zamerajú na fyzickú 
zdatnosť, držanie tela a následne spirometrické vyšetrenie.  

2. Na všetky základné a stredné školy v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča 
bude zaslaná informácia s výzvou, aby sa zapojili rôznymi aktivitami 
zameranými  na pohybovú aktivitu a aby v tento deň otvorili športoviská pre 
verejnosť.  

3. Informácia bude zaslaná aj do miestnych médií TV Poprad, Noviny Poprad, 
Noviny Kežmarok, Podtatranské noviny, denník Korzár a závodné noviny 
Chemosvit a Whirpool. 

             4.  Táto informácia bude taktiež propagovaná na nástenke RÚVZ so sídlom   
v Poprade.  
 

15. Považská 
Bystrica 

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici pripravuje nasledovné aktivity: 
 
1. Informáciu o Svetovom dni „Pohybom ku zdraviu“ v regionálnej tlači (PB- novinky, 
MY OBZOR, Ilavský mesačník a Púchovské noviny). 
2. Názornú propagáciu v RÚVZ Považská Bystrica a v NsP Považská Bystrica 
zameranú na prevenciu ochorení chrbtice a uvoľnení stresu.  
3. Považská Bystrica, spojená s výjazdovou  poradňou.  
4. Informácia školských zariadení o aktivitách spojených s pohybom a o Svetovom dni 
„Pohybom ku zdraviu“. 
5. Informácia o Svetovom dni Pohybom ku zdraviu bude uverejnená na web stránke 
úradu. 

16. Prešov RÚVZ so sídlom v Prešove pripravuje nasledovné aktivity: 
 
1. V 19. týždni 2013 bude realizovať   v školách a internátoch edukácie  zamerané na 
propagáciu zdravého životného štýlu s dôrazom na dôležitosť pohybu pre zdravie. 
 2. Svetový deň zdravia spropaguje prostredníctvom web. stránky RÚVZ Prešov. 
3. Súčasťou propagácie tohto Svetového dňa bude naďalej informácia o kampani 
„Vyzvi srdce k pohybu“. 
4. Zrealizuje skríning  študentov strednej zadravotníckej cirkevnej školy v Prešove v 
počte 40. O význame pohybu, zdravej výživy a nefajčenia budú hovoriť s klienami 
pracovníci v Poradni zdravia a v Poradni na odvykanie od fajčenia.  
5. Bude vytvorená nástenka v priestore RÚVZ Prešov. 

17. Prievidza  
so sídlom  
v 
Bojniciach 

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach pripravuje nasledovné aktivity: 
 
1. zašle výzvu školám v regióne ohľadom športovísk . 
2. uverejní článok na internetovej stránke úradu. 
 3. požiada o uverejnenie článku regionálne týždenníky - MY Prieboj Hornonitrianske 
noviny a TEMPO v Partizánskom. 

18. Rimavská RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote pripravuje nasledovné aktivity: 



Sobota  
 V rámci Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ Oddelenie podpory zdravia plánuje: 

1. Výjazd poradne zdravia určený pre zamestnancov Sociálnej poisťovne 
v Rimavskej Sobote vykonávajúcich sedavé zamestnanie. V rámci výjazdu 
prebehne aj propagácia súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“ a prezentácia cvičení, 
ktoré sa dajú robiť v kancelárii ako prevencia ochorení chrbtice.  

2. Uverejnenie článku ohľadom dôležitosti pohybovej aktivity na webovej stránke 
RÚVZ a v lokálnych internetových médiách.  

 
   
19. Rožňava RÚVZ so sídlom v Rožňave pripravuje nasledovné aktivity: 

 
1. Dňa 14.05.2013 v čase od 08.00 do 13.00 sa na verejnom priestranstve sídliska Juh 
v Rožňave (ul. Kyjevská) uskutoční 3. ročník súťažno-športového podujatia s názvom 
„Čo sa hýbe, to je živé III“. Cieľovou skupinou budú triedne kolektívy 5. a 6. ročníkov  
ZŠ a prímy gymnázií v okrese Rožňava. V rámci tohto podujatia si zmerajú medzi 
sebou sily jednotlivé triedy, ktoré  budú súťažiť na pripravených stanovištiach. Podľa 
získaných bodov z jednotlivých disciplín si budú  môcť triedne kolektívy vybrať zo 
zaujímavých cien súvisiacich s pohybovou aktivitou (lanová dráha, bobová dráha, 
bowling, kúpalisko, plaváreň, zoologická záhrada, ...). Počas podujatia budú na sídlisku 
Juh v Rožňave prebiehať sprievodné športové aktivity. Časť sídliska Juh bude uzavretá 
pre automobilovú dopravu a tak sa aj ostatná verejnosť oboznámi s týmto podujatím 
a zároveň zvýši svoju pohybovú aktivitu. (V prílohe zasielame pracovnú verziu 
pozvánky na podujatie.) 
2. Zároveň bude toto podujatie a Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ spropagované 
v dostupných regionálnych médiách, v školách, mestách  a obciach. 

20. Senica RÚVZ so sídlom v Senici pripravuje nasledovné aktivity: 

V rámci propagácie Svetového dňa "Pohybom ku zdraviu" vyzve školy na 
otvorenie športovísk pre verejnosť a v spolupráci s Mestom Senica a Centrom voľného 
času v Senici sa bude spolupodieľať na realizácii akcie "Míľa pre mamu". 

21. Spišská 
Nová Ves 

RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi pripravuje nasledovné aktivity: 
 
V súvislosti s plnením "Národného programu prevencie obezity" a Svetového dňa 
"Pohybom ku zdraviu" plánuje oddelenie Podpory zdravia zorganizovať: 
  
1. Florbalový turnaj pre amatérske tímy v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a 
florbalovým klubom Young Arrows Spišská Nová Ves  
2. Seminár pre pracovníkov RÚVZ Spišská Nová Ves zameraný na metodiku a 
praktické ukážky konkrétnych cvikov ako účinnej prevencie  
    bolestí a ochorení chrbtice ako aj uvoľnenia stresu 
3. Testovanie telesnej zdatnosti, meranie antropometrických a spirometrických 
ukazovateľov, skladby tela, krvného tlaku ako aj základných  
    biochemických parametrov u študentov a pedagógov z Gymnázia na Školskej ulici v 
Spišskej Novej Vsi       
4. Cvičenia pre seniorov na RÚVZ v Spišskej Novej Vsi so zameraním na správne 
dýchanie, posilňovanie svalov panvového dna a prevenciu  
    osteoporózy  

22. Stará 
Ľubovňa 

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni pripravuje nasledovné aktivity: 
 



- deň otvorených dverí na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni spojený s prezentáciou 
danej problematiky v spolupráci s pracovníkmi jednotlivých oddelení RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni, 
- výjazdovú poradňu zdravia spojenú s praktickou a metodickou prezentáciou 
konkrétnych cvikov ako prevencia ochorení chrbtice a uvoľnení stresu,  
- zaslanie výzvy MŠ, ZŠ, SŠ v okrese Stará Ľubovňa  pre vytvorenie aktivít zameraných 
na šport a pohyb v súvislosti s plnením „Národného programu prevencie obezity“ 
a Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“, s nahlásením spätnej informácie 
o uskutočnených aktivitách, počte zúčastnených, fotodokumentácii zo zrealizovaného 
podujatia,  
- vlastnú edíciu Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“, 
- vlastnú edíciu zameranú na konkrétne cviky v kancelárií ako prevencia ochorení 
chrbtice a uvoľnení stresu, 
- názornú propagáciu Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“, 
- uverejnenie vlastných edícií zameraných na konkrétne cviky v kancelárii ako 
prevencia ochorení chrbtice a uvoľnení stresu a Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ na 
www.vzsl.sk, 
- distribúciu vlastných edícií: MŠ, ZŠ, SŠ; lekárne, mestá a obce; firmy a organizácie 
v okrese Stará Ľubovňa, Ľubovnianska nemocnica, n.o.,  
- fotodokumentáciu,  
- komunikáciu s médiami, 
- uverejnenie vyhodnotenia z realizácie aktivít v súvislosti s plnením „Národného 
programu prevencie obezity“ a Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ na webovej 
stránke RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. 
 

23. Svidník RÚVZ so sídlom vo Svidníku pripravuje nasledovné aktivity: 
 
      -   dňa 10.5. sa uskutoční na Spojenej škole vo Svidníku pre  žiakov základnej školy  
Deň pohybových aktivít, 

- cvičenkám športového klubu Aerobic Lydka vo Svidníku  v týchto dňoch bude 
poskytnuté vyšetrenie RF SCCH prístrojom Reflotron a vyšetrenie telesnej 
skladby prístrojom Bodystat, 

- uskutočnia sa besedy na základných školách zamerané na správne držanie tela 
s ukážkami cvikov na chrbticu. 

24. Trebišov RÚVZ so sídlom v Trebišove pripravuje nasledovné aktivity: 
 
1.V súvislosti so Svetovým dňom "Pohybom ku zdraviu" budú v danom týždni  
realizované besedy o obezite a význame pohybu pre zdravie s interaktívnymi 
pomôckami u študentov stredných škôl a žiakov základných škôl . 
2. Verejnosť bude informovaná o tejto problematike cez internetové stránky miest v 
okrese Trebišov - mesto Kráľovský Chlmec, Sečovce, Trebišov.     
  

25. Trenčín RÚVZ so sídlom v Trenčíne pripravuje nasledovné aktivity: 
 
 Pri príležitosti Medzinárodného dňa pohybovej aktivity pozýva všetkých zamestnancov 
RÚVZ v Trenčíne na turistický pochod do Soblahova, ktorý sa uskutoční 10. mája 
2013. Odchod o 8,00 hod. od RÚVZ. Zároveň ponúka meranie krvného tlaku, ktorý je 
dôležitým rizikovým faktorom srdcovocievnych  ochorení. Meranie sa uskutoční v čase 
od 7,00 – 8,00 hod. pred turistickým pochodom. 
 



26. Topoľčany RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch pripravuje nasledovné aktivity: 
 
V súvislosti s plnením "Národného programu prevencie obezity" a Svetového dňa 
"Pohybom ku zdraviu" na odd. Podpory zdravia pripravuje: 
 
- propagáciu celoslovenskej kampane "Vyzvi srdce k pohybu" s možnosťou aktívne sa 
zapojiť, 
- informujeme verejnosť o tomto dni v regionálnych novinách Dnešok, v mestskej 
výveske a na internetovej stránke RÚVZ, 
- seminár pre zamestnancov RÚVZ s praktickou ukážkou konkrétnych cvikov, ktoré je 
možné realizovať v kancelárii, ako prevencia ochorení chrbtice. 

27. Trnava RÚVZ so sídlom v Trnave pripravuje nasledovné aktivity: 
 
1. V rámci Svetového dňa Pohybom ku zdraviu bude rozšírená činnost poradne podpory 
pohybovej aktivity počas celého týždňa. V rámci nej bude mať možnosť verejnosť 
vykonávať pohybovú aktivitu v priestoroch RÚVZ. Taktiež budú pracovníci poradne  
merať % telesného tuku, kostrové svalstvo, wiscerálny tuk, TK a počítať bazálny 
metabolizmus, metabolizmus denných aktivít, termogenézu , maximálnu pulzovú 
frekvenciu. 
2. V rámci tohoto dňa budú realizované prednášky na ZŠ a SŠ v regióne na tému 
Správne držanie tela a pohybova aktivita. 
3. Budú oslovení zriaďovatelia základných škôl, aby sprístupnili športoviská na školách.

28. Veľký 
Krtíš 

RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši pripravuje nasledovné aktivity: 
 
1. V spolupráci s Gymnáziom A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši bude zrealizovaný 
športový deň pre študentov, pedagógov a zamestnancov RÚVZ, počas ktorého bude 
zabezpečené meranie TK, P,  %tuku a BMI. Pri tejto príležitosti bude propagovaná 
kampaň Vyzvi srdce k pohybu . 
2. Budú oslovené ZŠ v meste Veľký Krtíš a v Modrom Kameni, aby pri tejto príležitosti 
zrealizovali športový deň a sprístupnili svoj športový areál pre verejnosť. Poradňa 
RÚVZ vykoná výjazd do ZŠ v M. Kameni, pri ktorom bude vyšetrovať biochemické 
parametre v krvi. Pri tejto príležitosti bude tiež propagovať kampaň Vyzvi srdce 
k pohybu. 
3. v mesiaci máj zorganizuje športový deň pre zamestnancov RÚVZ spojený so 
seminárom „Prevencia ochorení chrbtice a stresu“ s praktickou ukážkou konkrétnych 
cvikov.   
 

29. Vranov 
nad 
Topľou 

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou pripravuje nasledovné aktivity: 
 
      1.Vyzve školské úrady v okrese Vranov nad Topľou k otvoreniu športovísk pre 
verejnosť a realizáciu športových dní.  

2. Uverejní publikáciu článku s názvom Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ 
v regionálnej tlači a na web stránke RUVZ vo Vranove nad Topľou. 

3. Uverejní poster v budove RÚVZ Vranov nad Topľou - venovaný pohybu. 
4. Poskytne Združenej strednej škole A. Dubčeka – vyšetrenie rizikových faktorov 

KVOCH, meranie TK, BMI, percenta podkožného tuku. 
 

 
30. Zvolen RÚVZ so sídlom vo Zvolene pripravuje nasledovné aktivity: 

 



1.Kampaň  schody ako výzva – pre zamestnancov RÚVZ Zvolen so 
zameraním na podporu fyzickej aktivity t .j .  nepoužívať  výťah, chodiť  
pešo. 
2. Beh Sliačskym chotárom – aktivita MsÚ Sliač  pre verejnosť .  
3. Ozdravné cvičenie pre verejnosť  – priestory ZUŠ Zvolen. 
4. Žiacka futbalová liga – aktivita MsÚ Zvolen. 

31. Žiar nad 
Hronom RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom pripravuje nasledovné aktivity: 

V súvislosti s plnením „Národného programu prevencie obezity“ a Svetového dňa 
„Pohybom ku zdraviu“ pracovníčky oddelenia podpory zdravia (ďalej OPZ) RÚVZ 
v Žiari nad Hronom aj v mesiaci máj pokračujú v propagácii kampane „Vyzvi srdce 
k pohybu“ pri prednáškových činnostiach, aktivitách poradne zdravia a i. Ako v 
predchádzajúce roky, v máji budú pracovníčky OPZ spolupracovať s Mestom Žiar nad 
Hronom pri realizácii IV. ročníka žiarskeho mestského polmaratónu. Ďalej plánujú: 

1. Prezentáciu cvikov ako prevenciu ochorení chrbtice v podmienkach 
kancelárskych činností smerovanú pre verejnosť v priestoroch RÚVZ so sídlom v Žiari 
nad Hronom. 

2. Deň v Poradni zdravia pre účastníkov projektu „Bež s nami a schudni“, 
gestorom ktorého je Mestský mládežnícky parlament v Žiari nad Hronom. 

3. Ponuku besied školám pre žiakov I. a II. stupňa s tematikou správneho držania 
tela a o význame pohybovej aktivity pre zdravie.     

 
32. Žilina RÚVZ so sídlom v Žiline pripravuje nasledovné aktivity: 

 
- akciu - Deň pohybu  pre deti a rodičov ZA regiónu - organizuje ju spolu 

s Občianskym združením FC Juventus Žilina, do akcie spoločnosť 
Interpharm Slovakia, a.s poskytla upomienkové predmety pre deti. 

- seminár pre zamestnancov RÚVZ ZA – praktické a metodické prezentovanie 
cvikov v rámci prevencie ochorenia chrbtice. 

- besedu pre širokú verejnosť - praktické a metodické prezentovanie cvikov 
v rámci prevencie ochorenia chrbtice. 

- akciu - „Deň zdravia“  anglická škôlka English Kids Club – beseda prečo je 
pohyb dôležitý. 

 - „Na bicykli bezpečne“ – okresná súťaž pre žiakov ZŠ – spolupráca s Centrom 
voľného času a Policajným zborom- odd. preventistov. 

 
 


