
Pohybom k zdraviu 10.5. 

Svetový deň – pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou 

(WHO) v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003. Poukazuje na problém pohodlného 

sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení 

spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie 

verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného 

pohybu. 

COVID-19 obmedzil náš voľný pohyb a sme odkázaní najmä na pobyt v domácnostiach. 

Aby sme boj s vírusom vyhrali, potrebujeme posilňovať svoju imunitu. Lekári sa 

zhodujú v tom, že jej budovaniu môže výrazne pomôcť pravidelný pohyb a cvičenie.  

 

 

 

 

 

 



Medzinárodný deň mlieka  18.5. 

Medzinárodný deň mlieka - Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou 

Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z 

najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať 

a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí 

k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. 

Jedna šálka (250 ml) mlieka s obsahom tuku 2 % obsahuje 285 mg vápnika, čo predstavuje 22 
až 29 % odporúčanej dennej dávky vápnika pre dospelého človeka, 8 gramov proteínov a 
množstvo ďalších živín (buď prirodzene, alebo pomocou obohatenia): 

 vitamín D a vitamín K – nutné pre zdravie kostí 

 jód – minerál nutný pre činnosť štítnej žľazy 

 vitamín B12 a riboflavín – nutné pre srdcovocievne zdravie a energiu 

 biotín a kyselina pantoténová – B-vitamíny dôležité pre tvorbu energie 

 vitamín A – nevyhnutný pre činnosť imunity 

 draslík a horčík – pre srdcovocievne zdravie 

 selén – stopový prvok pri prevencii rakoviny 

 tiamín – B-vitamín dôležitý pre činnosť mozgu, hlavne pamäť 

 kyselina linolová – prospešná mastná kyselina, ktorá potláča niekoľko typov rakoviny u myší, 
podľa štúdií ničí bunky ľudskej rakoviny kože, rakoviny konečníka a pŕs. Môže pomáhať aj pri 
znižovaní hladiny cholesterolu a predchádzaní ateroskleróze; dostupná je len z mlieka kráv 
kŕmených trávou. 

 

 

 

Svetový deň bez tabaku (WHO)  31.5. 

 

Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku 

(World No Tobacco Day). Zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých 

zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a 

mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pnik
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_B12
https://sk.wikipedia.org/wiki/Riboflav%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biot%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_pantot%C3%A9nov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_A
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drasl%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hor%C4%8D%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A9n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tiam%C3%ADn


 

Nikotín okráda vašu pleť o kyslík a o vitamín C, hlavné zdroje kolagénu a elastínu. Vaša pleť 

tak stráca pevnosť, pružnosť a mladistvý vzhľad, navyše pomalšie odvádza škodlivé látky, 

pretože dochádz k spomaleniu regeneračných procesov. Pleť fajčiarok býva preto často sivá, 

objavujú sa na nej pigmentové škvrny a nerovnomernosti, teda skoršie a hlbšie vrásky. 

Fajčením sa zrýchľuje proces starnutia. Vlasy strácajú lesk, nielenže sa štiepia končeky, ale 

narušená je celá štruktúra vlasu. Preto celkovo vyzerajú slabé, jemné a často sa lámu. Cigarety 

navyše prispievajú aj k rýchlejšiemu šediveniu alebo k vypadávaniu vlasov úplne. Podobné 

následky zanecháva fajčenie aj na nechtoch. Fajčiarom sa častejšie lámu a praskajú. Úplne 

bežné je tiež ich žltnutie. To isté platí aj na zuby. Zažltnutý úsmev, zubné kazy, paradontóza 

a nepríjemný dych, to sú príznaky typické pre dlhoročné fajčiarky.  

 

Ženy-fajčiarky mávajú väčšie ťažkosti s otehotnením. Problémom je narušenie procesu 

ovulácie a schopnosti maternice prijať vajíčko, ktorých majú fajčiarky v tele zvyčajne menej 

ako nefajčiarky, Samozrejme, nebezpečné je tiež fajčenie počas tehotenstva.Fajčiarky sa tiež 

dočkajú predčasnej menopauzy a majú počas nej väčšie problémy. Veľkému riziku sa vystavujú 

aj ženy, ktoré fajčia a zároveň užívajú hormonálnu antikoncepciu. Môžu sa tu veľmi výrazne 

prejaviť vedľajšie účinky, akými sú vyšší krvný tlak alebo upchanie ciev a infarkt. 

Kardiovaskulárne choroby postihujú fajčiarky aj 2x viac ako nefajčiarky. Najrizikovejšou 

skupinou sú podľa odborníkov ženy nad 35 rokov. 

 

Rakovina, najväčší strašiak všetkých, nielen fajčiarov. Predovšetkým rakovina pľúc je pre 

fajčiarov veľmi riziková, toto ochorenie je takmer v 90 % prípadov následkom pravidelného 

fajčenia. Ženám-fajčiarkam hrozí až 5x vyššie riziko vzniku rakoviny ústnej dutiny ako 

nefajčiarkam. Nebezpečenstvo vzniku rakoviny prsníka je podľa odborných štúdií u fajčiarok 

vyššie až o 75 %. Počet vyfajčených cigariet denne môže mať navyše v prípade nádorového 

ochorenia vplyv na pravdepodobnosť prežitia. 

 

http://www.niquitin.sk/prejdite-si-fakty/o-fajcenie/fajcenie-v-tehotenstve/


Duševná rovnováha prostredníctvom pozitívneho myslenia 

 

Zdravie je naša základná potreba, ktorá nám umožňuje uspokojovať naše ostatné potreby. 

Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je východiskom pre také 

schopnosti, ako sú schopnosť myslieť, cítiť, nadviazať vzťahy s inými ľuďmi, zarábať si na 

živobytie a tešiť sa zo života. 

Psychohygiena sa na jednej strane zameriava na to, čo duševné zdravie ohrozuje. Na strane 

druhej na to, čo ho udržuje a posilňuje. V užšom zmysle slova je chápaná ako prevencia v 

zmysle upriamenia pozornosti na predchádzanie výskytu psychických chorôb a udržanie 

psychickej normality – boj proti ohrozeniu psychickou chorobou, t.j. ako si udržať duševné 

zdravie (užšie chápanie). 

V súčasnosti sa však presúva dôraz na umožnenie optimálneho, najlepšieho fungovania 

psychiky - boj za to, ako žiť v pohode/well-being v širšom zmysle slova a sústreďuje sa na: 

- umožnenie efektívneho spôsobu života, v daných podmienkach najpriaznivejšiu cestu 

života každého človeka – napomôcť žiť skutočný život taký, aký naozaj chceme žiť, 

-  otázky sebaaktualizácie, uskutočnenie osobných možností – dopomôcť byť samým 

sebou, stať sa tým, kým naozaj môžeme byť. 

 

 

 

 

 


