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Prečo sa na Slovensku  
organizuje kampa ň 
Vyzvi srdce k pohybu ? 
 

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života.  
Nedostatok pohybovej aktivity sa podie ľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtn osti na chronické ochorenia, ako sú 
ateroskleróza so všetkými  jej  dôsledkami,  vysoký  krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, n iektoré druhy rakoviny, ochorenia a 
funk čné poruchy pohybového ústrojenstva. Cieľom kampane je povzbudi ť  formou sú ťaže čo  najviac ľudí, aby  zaradili do  svojho 
voľného času  každodenne  aspo ň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.  Účastníci našej sú ťaže v uplynulých piatich ro čníkoch 
významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodi li nadbyto čné kilogramy a vä čšina sa v ďaka pravidelnému pohybu za čala cíti ť lepšie ! 

Zapojte sa do sú ťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov ! 
Máte nad 18 rokov?    Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie! 
Dôsledne vyplňujte Účastnícky list, ktorý získate na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, u podporovateľov kampane, alebo na 
webovej stránke www.vzbb.sk. Vyplnený ú častnícky list po skon čení Vašej ú časti v sú ťaži odovzdajte na RÚVZ vo Vašom okresnom meste, 
alebo ho pošlite poštou či e-mailom na Regionálny úrad verejného zdravotníct va, Oddelenie podpory zdravia, Cesta k nemocnici 1,  975 56 B. 
Bystrica.  
 

Nemáš  ešte 18, ale vieš čítať, písať, baví ťa šport, turistika a športové hry? 
 

Vyhraj  v sú ťaži  detských podporovate ľov  kampane, nahovor aspo ň jedného dospelého človeka  na  ú časť  v sú ťaži 

„Vyzvi srdce k pohybu“ .    Čím viac dospelých ľudí získaš do sú ťaže, tým vä čšie máš šance vyhra ť v žrebovaní !  
Dohliadni, aby dospelý ú častník, ktorého si získal, splnil všetky podmienky súťaže a vymysli pre ňho aspo ň 3 podujatia, na ktorých si 
spolu zašportujete! Záznam o Vašich aktivitách pril ož k jeho vyplnenému ú častníckemu listu, aby mohol obe listiny odovzda ť na Vašom 
RÚVZ, alebo posla ť organizátorom na RÚVZ v Banskej Bystrici. Jedno di eťa môže podporova ť viacerých ú častníkov, ale každý dospelý 
môže ma ť najviac jedného podporovate ľa. Môžeš zorganizova ť aj spolo čné akcie pre všetkých ú častníkov, ktorých podporuješ  ☺.  


