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Príloha 1 
 
                     Fakulta športu                            Prešovská univerzita v Prešove            

 
Vedomostný test o problematike zdravia a pohybovej aktivity (PA) 

Predkladaný vedomostný test je určený na diagnostiku vedomostí, ktoré súvisia s pohybovo aktívnym 
a zdravým životným štýlom. Získané výsledky budú použité len na zlepšenie medzipredmetových 
vzťahov a k získaniu prehľadu o rozsahu vedomostí v oblasti zdravia a pohybovej aktivity. V žiadnom 
prípade nebudú výsledky tohto testu predmetom akéhokoľvek hodnotenia, klasifikácie či 
zverejňovania a sú tajné. 
Škola: ................................................................................   Ročník:.................      Trieda:...................... 
Priezvisko a meno: .......................................................Pohlavie (zakrúžkuj): M Ž    Dátum:.................. 
Pri odpovedi vyberte jedinú zo štyroch možností a zakrúžkujte ju! Otázky nie sú jednoduché, 
preto zvoľte takú odpoveď, ktorá je vašim skúsenostiam najbližšia.  
1. Zvýšenie telesnej kondície sa zvyčajne prejavuje: 

a nižšou priemernou pokojovou pulzovou frekvenciou a rýchlejším poklesom pulzovej 
frekvencie po telesnej záťaži 

b menším potením a hlbším dýchaním pri telesnej záťaži 

c vyššou priemernou pokojovou pulzovou frekvenciou, ale menším nárastom pulzovej 
frekvencie pri intenzívnej záťaži 

d väčším uspokojením z vysokej telesnej záťaže a nárastom svalovej hmoty 
2. Pre zdravých ľudí s normálnou hmotnosťou je správna energetická bilancia: 

a energetický výdaj je vyšší ako energetický príjem 
b energetický príjem je vyšší ako energetický výdaj 
c energetický príjem je minimálny 
d energetický príjem a výdaj sú v rovnováhe 

3. Najvýdatnejším zdrojom energie pre ľudský organizmus sú: 
a cukry 
b bielkoviny 
c tuky 
d kombinácia všetkých troch (uvedených zdrojov) 

4. Pri pohybovej aktivite sa vytvárajú chemické látky, ktoré priaznivo ovplyvňujú psychický 
stav: 

a glukóza 
b sulfonamidy 
c laktát 
d endorfíny 

5. Na zvýšenie celkovej telesnej zdatnosti je zo začiatku najlepšie: 

a postupne zvyšovať objem cvičení (napr.: počet opakovaní, predlžovanie vzdialenosti alebo 
času) 

b postupne zvyšovať intenzitu cvičení (napr.: rýchlejšia intenzita s vyššou srdcovou 
činnosťou) 

c najskôr zvyšovať objem a potom intenzitu cvičení 
d postupne zvyšovať intenzitu a zachovať objem cvičení 

6. Hodina telesnej výchovy (45 minút) môže znamenať zvýšenie kalorického výdaja 
u priemerne  vysokého študenta (175 cm a 60 kg) asi o: 

a 50 – 100 kcal (≈ 201 – 420 kJ) 
b 100 – 200 kcal (≈ 420 – 835 kJ) 
c 200 – 300 kcal (≈ 835 – 1255 kJ) 
d 300 – 350 kcal (≈ 1255 – 1465 kJ) 

7. Jednej hodine pomalej chôdze  (5 km/h) zodpovedá približne kalorický výdaj: 
a 1 mliečna čokoláda (100 g) 
b 1 kg jabĺk 
c 100 g kukuričných lupienkov 
d bravčová šunka (100 g) 
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8. Patopsychologická závislosť na telesnom cvičení (opakované neadekvátne a vysoké 
množstvá cvičení) spojená často s diétami je jedným zo sprievodných javov: 

a mentálna anorexia 
b výkonnostného športu 
c dopingu v športe 
d kulturistiky 

9. Prevažujúcim zdrojom energie na krátkodobú intenzívnu svalovú činnosť sú: 
a sacharidy 
b lipidy 
c proteíny 
d vitamíny 

10. Metabolizmus v pokoji u muža (185 cm a 80 kg) je približne za deň: 
a 1000 kcal (≈ 4180 kJ) 
b 2000 kcal (≈ 8360 kJ) 
c 3000 kcal (≈ 12 540 kJ) 
d 1500 kcal (≈ 6270 kJ) 
  

11. Najzdravšie je prijímať potravu: 
a kedykoľvek, keď sme hladní, ale nikdy po 18,00  
b trikrát denne (raňajky, obed a večera) 
c päťkrát denne v menšom množstve (nevynechávať raňajky) 
d pravidelne, ale zaradiť pôstny deň (1x v týždni) 

12. Pohybovej aktivite by sa mali venovať: 
a predovšetkým duševne pracujúci 
b duševne pracujúci a zriedka aj manuálne pracujúci 
c všetci, ale s ohľadom na charakter profesie 
d predovšetkým tí, ktorí majú zdravotné problémy 

13. Svalový systém môžu zo zdravotného hľadiska najviac podporiť: 

a opakovanie všestranných posilňovacích cvičení s ľahšou záťažou (napr.: ľahké činky, 
prekonávanie odporu vlastného tela) 

b opakovanie krátkodobých cvičení s väčšou záťažou (napr.: ťažké činky) 
c Všestranné cvičenia na posilňovacích strojoch s maximálnou záťažou aspoň trikrát za 

týždeň 
d všestranné statické posilňovacie cvičenia s výdržami 

14. Hodina rýchlejšej chôdze predstavuje u stredne ťažkej (60 – 70 kg) a vysokej osoby     
      (170 – 180 cm) kalorický výdaj navyše asi o: 

a 100 – 250 kcal (≈ 420 – 1045 kJ) 
b 250 – 400 kcal (≈ 1045 – 1670 kJ) 
c 400 – 500 kcal (≈ 1670 – 2090 kJ) 
d 500 – 600 kcal (≈ 2090 – 2510 kJ) 

15. Pre oporno-pohybový aparát človeka s I. stupňom obezity je najvhodnejšou  
      pohybovou   aktivitou: 

a jazda na bicykli 
b chôdza 
c plávanie 
d cvičenie jogy 

16. Aké denné množstvo krokov je potrebné na udržanie zdravia (dosiahnutie aspoň): 
a 5000 krokov 
b 10 000 krokov 
c 20 000 krokov 
d 25 000 krokov 
 
 
 

 

17. Intenzitu záťaženia je v teréne možné najlepšie odhadnúť z: 
a miery potenia a pocitu únavy 
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b času trvania pohybovej aktivity a miery únavy 
c dychovej frekvencie a miery svalovej únavy 
d pulzovej frekvencie  

18. Optimálna hodnoty body mass indexu (BMI) pre zdravého človeka je: 
a ‹18,5 kg/m² 
b 18,5 – 24,9 kg/m² 
c 25 – 29,9 kg/m² 
d ›30 kg/m² 

19. Na výraznejšiu redukciu hmotnosti je u zdravého človeka najvhodnejšia: 

a pravidelná stredne zaťažujúca pohybová aktivita (realizovaná viac ako hodinu a vo väčšine 
dní v týždni), doplnená zvýšenou konzumáciou zeleniny a zmenšením porcií stravy 

b počas dňa krátkodobá, ale všestranná pohybová aktivita a obmedzenie večernej stravy 
c pravidelná, ale dostatočne intenzívna pohybová aktivita  
d uznávaná diéta doplnená intenzívnou pohybová aktivita  

20. Pre celoživotný dobrý vzťah k pohybovej aktivite  (PA) je najdôležitejšie: 
a vytvoriť si návyk na pravidelnú PA a veriť jej pozitívnemu vplyvu na zdravie 
b poznať a mať pocit  uspokojenia z PA 
c poznať pozitívne a negatívne vplyvy PA a overovať si ich pri pravidelnej PA 
d navyknúť si na pravidelnú PA, poznať pocit uspokojenia z PA a poznať vplyv PA na zdravie 

21. Z pohybového a kondičného hľadiska je pre podporu zdravia najdôležitejšie: 
a veku zodpovedajúca vytrvalosť, sila, rýchlosť a obratnosť (koordinačné schopnosti) 
b dostatočná vytrvalosť (schopnosť prejsť peši alebo na bicykli viac kilometrov) 
c dostatočná vytrvalosť, všestranne posilnené svalové časti, ale aj základná obratnosť  
d v mladosti sila a rýchlosť, v staršom veku vytrvalosť 
 
 
 

 

22. Pokojový metabolizmus u ženy (175 cm a 60 kg) je približne za hodinu: 
a 40 – 50 kcal (≈ 165 – 210 kJ) 
b 55 – 65 (≈ 230 – 270 kJ) 
c 70 – 80 kcal (≈ 290 – 335 kJ) 
d 85 – 95 kcal (≈ 355 – 395 kJ) 

23. Pre zdravie má najväčší význam: 
a dobrá telesná kondícia, prípadne s miernou nadváhou 
b dobrá psychická kondícia s normálnou hmotnosťou 
c telesná i psychická kondícia bez ohľadov na hmotnosť 
d udržanie správnej a odporúčanej hmotnosti 

24. Podľa všeobecných odporúčaní môžeme za prípustný čas sledovania televízie  (obrazovky 
počítača) u detí a mládeže považovať maximálne: 

a 4 hodiny denne 
b 3 hodiny a cez víkend nesúvisle 4 hodiny denne 
c 2 hodiny denne 
d 45 minút denne 

 
                             

25. Pri dlhodobej vytrvalostnej záťaži (napr.: niekoľkohodinová jazda na bicykli) sú  hlavným  
zdrojom energie: 

a cukry 
b tuky 
c bielkoviny 
d cukry a neskôr bielkoviny 

26. Najväčší energetický výdaj (kcal/hod) môžeme očakávať pri viac ako hodinovom/-ej: 
a rýchlejšom behu 
b rýchlejšom behu na bežkách 
c severskej chôdzi (s palicami) 
d futbale alebo florbale  
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27. Energeticky najmenej výdatnou potravinou v prepočte na 1 kg hmotnosti je: 
a zelenina 
b ryža 
c tmavé pečivo 
d rybie mäso 
  

28. Hlavným nebezpečenstvom pri pravidelnej, ale jednostrannej PA (napr.: iba beh) je vznik: 
a artrózy (opotrebovanie kĺbov prejavujúce sa ich bolesťou) 
b neurózy (duševná porucha, nerovnováha, stres) a závislosti na pohybe 
c osteoporózy (rednutie kostí) 
d hypertenzie (vysoký krvný tlak) alebo kolísavého krvného tlaku 

29. Na udržanie telesnej kondície a vytvorenia si predpokladu udržania zdravia sa  odporúča: 

a najmenej 3krát týždenne aspoň 20 minút vykonávať intenzívnu PA a najmenej 5krát 
týždenne aspoň 30 minút vykonávať stredne ťažkú PA 

b denne vykonávať najmenej hodinu súvislú PA (bez prestávok) 
c najmenej 3krát týždenne vykonávať 90 – 120 minút PA (s prestávkami) 
d počas dňa vykonávať viackrát aspoň 10 minút rôzne PA 

30. Hodina stredne rýchlej jazdy na bicykli (cca 20 km/h) predstavuje kalorický výdaj navyše: 
a 150 – 200 kcal (≈ 625 – 835 kJ) 
b 200 – 300 kcal (≈ 835 – 1255 kJ) 
c 300 – 400 kcal (≈ 1255 – 1670 kJ) 
d 400 – 500 kcal (≈ 1670 – 2090 kJ) 

31. Na zníženie hmotnosti je najvhodnejšie: 
a zvýšenie dlhodobej PA najmenej na 3krát týždenne 
b obmedzenie cukrov a tukov v strave 
c zvýšenie akejkoľvek PA a začať niektorú z odporúčaných diét 

d zvyknúť si na pravidelnú PA a zmeniť stravovacie návyky (častejšie kontrolované menšie 
porcie jedál počas dňa) 

32. Pre oporno pohybový systém človeka s miernou nadváhou je najvhodnejšou  pohybovou 
aktivitou: 

a bicyklovanie 
b jogging 
c korčuľovanie 
d tanec 

       Ďakujeme Vám za svedomitosť a trpezlivosť pri vypĺňaní testu! 
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Príloha 2 
 

Dotazník preferencií pohybových aktivít 
 

Meno: ______ Priezvisko: ____________ Pohlavie: ____ Hmotnosť:   Výška: 
   Rok narodenia:   Typ organizácie (školy):    Názov 

organizácie (školy):    Rok štúdia:   
 
Uveďte účasť v pravidelne vykonávanej a organizovanej pohybovej aktivite (t.j. pod vedením učiteľa 
alebo trénera) v priebehu týždňa vo voľnom čase v posledných 12 mesiacoch – okrem prázdnin a 
dovolenky (označte krížikom áno alebo nie a napíšte, aký druh organizovanej pohybovej aktivity 
vykonávate): 
 

  Druh pohybovej aktivity:         
Hodín za týždeň:    

 
Uveďte, kedy v priebehu dňa by ste najradšej vykonávali obľúbenú pohybovú aktivitu (označte 
krížikom iba jednu možnosť): 
 
 Do 8:00 hod.   8:00 - 12:00 

hod. 
  12:00 - 16:00 

hod. 
  16:00 - 20:00 

hod. 
  Od 20:00 

hod. 
 
Inštrukcie: Z každej oblasti zvoľte päť vašich najobľúbenejších pohybových aktivít, ktorým by ste sa 
radi venovali. Najobľúbenejšiu pohybovú aktivitu označte krížikom v tabuľke v stĺpci pod jednotkou, 
druhú najobľúbenejšiu v stĺpci pod dvojkou atď. až po piatu najobľúbenejšiu.  
 
1 2 3 4 5 Individuálne športy  1 2 3 4 5 Pohybové aktivity 

v prírode 
     Atletika        Akrobatické lyžovanie (aj 

skoky) 
     Bedminton       Bežecké lyžovanie (aj 

biatlon) 
     Korčuľovanie (aj 

kolieskové,  
skateboard) 

      Korčuľovanie (aj kolieskové 
korčule, skateboard) 

     Bowling (aj kolky)       Bungee jumping 
     Cyklistika (cestná i horská)       Cykloturistika 
     Golf (i minigolf)       Jazda na koni 
     Snooker (aj biliard)       Lanové aktivity 
     Lukostreľba       Lezenie (aj horolezectvo, 

speleológia) 
     Petangue       Lodné aktivity (ajrafting, 

kajak, kanoe, windsurfing) 
     Plávanie       Orientácia 
     Športová gymnastika       Parašutizmus (aj 

paragliding)  
     Squash (aj ricochet, 

racquet ball) 
      Pešia turistika (aj snow-

shoeing) 
     Streľba       Zjazdové lyžovanie (aj 

cross, skialpinizmus) 
     Šípky (aj ďalší terčové 

aktivity) 
      Skiering (aj motoskiering, 

vodné lyžovanie) 
     Tenis (aj stolní, soft tenis)       Skydiving (aj airboarding) 
     Iné……………………       Snowboarding 
            Technickéšporty(lietanie,ro

galo,motorizmus, skúter) 
1 2 3 4 5 Kolektívne športy       Tramping (táborenie, 

skauting) 
     Baseball (a ďalšie raketové       Iné…………………… 

 ÁNO   NIE 
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hry) 
     Basketbal        
     Curling  1 2 3 4 5 Bojové umenia 
     Florbal (aj hokejbal)       Aikido 
     Futbal (aj futsal)       Box 
     Frisbee       Judo 
     Hádzaná        Karate 
     Ľadový hokej (aj in-line)       Kick-box (aj thai-box) 
     Lakros       Kung-Fu 
     Nohejbal       Musado 
     Ragby (aj americký futbal)       Taekwon-Do 
     Vodné pólo (volejbal, 

basketbal) 
      Zápas (aj wrestling) 

     Volejbal (aj beach, 
prehadzovaná) 

      Iné…………………… 

     Vybíjaná        
     Iné……………………  1 2 3 4 5 Rytmické a tanečné 
            Balet 
1 2 3 4 5 Kondičné aktivity       Bojové tance (capueira, ...) 
     Aerobik       Latinsko-americké tance 
     Beh (aj jogging)       Ľudové tance (aj country) 
     Bodystyling       Moderní gymnastika 
     Joga        Moderní tance (break 

dance, disko, hip-hop, …) 
     Kondičná chôdza (aj 

severská) 
      Orientálne tance (brušnýí 

tanec, …) 
     Kulturistika        Rock´n´roll 
     Posilňovacie cvičenia       Spoločenské tance 
     Spinning       Výrazové tance (aj 

scénický, jazzový, …) 
     Taebo (aj box aerobik)       Iné…………………… 
     Tai-Chi        
     Zdravotné cvičenie  1 2 3 4 5 Pohybové aktivity 
     Iné……………………       Individuálne 
            Kolektívne 
1 2 3 4 5 Pohybové aktivity vo 

vode 
      Kondičné 

     Cvičenie vo vode 
(aquagymnastika, -aerobik) 

      Pohybové aktivity vo vode 

     Plávanie s plutvami (aj 
potápanie) 

      Pohybové aktivity v prírode 

     Skoky do vody (aj 
airbelling) 

      Bojové 

     Synchronizované plávanie       Rytmické a taneční 
     Zdravotné plávanie (aj 

kúpanie) 
      Iné…………………… 

     Iné……………………        
 
Po vyplnení dotazníku sa zamyslite nad úplne najobľúbenejšou pohybovou aktivitou a označte ju 
krúžkom (viď vzor na druhej strane). 
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Vzor vyplnenia dotazníka 
 

Pre názornosť si predstavíme nasledujúcu situáciu: 
Osoba vyplňujúca dotazník je muž narodený v roku 1990, s hmotnosťou 55 kg a výškou 165 cm. Chodí na 
základnú školu XY do 9. triedy. Závodne sa venuje plávaniu s plutvami a trénuje 2x týždenne 2 hodiny 
(celkom teda napr. 4,5 hodiny). Pohybovej aktivite by sa najradšej venoval popoludní medzi 16:00 a 20:00 
hodinou. 
V oblasti individuálnych športov má najradšej a chcel by sa venovať cyklistike, na druhom mieste lukostreľbe, 
na treťom tenisu, na štvrtom atletike a na piatom golfu. 
Rovnako ako v oblasti individuálnych športov budeme postupovať aj vo všetkých ostatných oblastiach. 
Posledná oblasť nazvaná „Pohybové aktivity“ sa od ostatných mierne líši. Sú v nej zhrnuté všetky 
predchádzajúce oblasti. Aj napriek tomu sa pokúste vyjadriť poradí preferencií. 

 
Dotazník preferencií pohybových aktivít 

 
Meno: _Jan_ Priezvisko: __Novák_ Pohlavie: muž  Hmotnosť: 55    Výška: 165 Rok narodenia: 

1990   Typ organizácie (školy): základná škola Názov organizácie (školy): ZŠ XY  Rok 
štúdia:   

 
Uveďte účasť v pravidelne vykonávanej a organizovanej pohybovej aktivite (t.j. pod vedením učiteľa 
alebo trénera) v priebehu týždňa vo voľnom čase v posledných 12 mesiacoch – okrem prázdnin a 
dovolenky (označte krížikom áno alebo nie a napíšte, aký druh organizovanej pohybovej aktivity 
vykonávate): 
 

  Druh pohybovej aktivity: plávanie s plutvami   Hodín za týždeň: 4,5  
Uveďte, kedy v priebehu dňa by ste najradšej vykonávali obľúbenú 

pohybovú aktivitu (označte krížikom iba jednu možnosť): 
 Do 8:00 h.   8:00 - 12:00 h.   12:00-16:00 h.  X 16:00 - 20:00 h   Od 20:00  
 
Inštrukcie: Z každej oblasti zvoľte päť vašich najobľúbenejších pohybových aktivít, ktorým by ste sa 
radi venovali. Najobľúbenejšiu pohybovú aktivitu označte krížikom v tabuľke v stĺpci pod jednotkou, 
druhú najobľúbenejšiu v stĺpci pod dvojkou atď. až po piatu najobľúbenejšiu.  
 
1 2 3 4 5 Individuálne športy 
   X  Atletika  
     Bedminton 
     Korčuľovanie(ajkolieskové,skateboard) 
     Bowling (aj kolky) 

X     Cyklistika (cestná aj horská) 
    X Golf (aj minigolf) 
     Snooker (aj biliard) 
 X    Lukostreľba 
     Petangue 
     Plávanie 
     Športová gymnastika 
     Squash (aj ricochet, racquet ball) 
     Streľba 
     Šípky (aj ďalší terčové aktivity) 
  X   Tenis (aj stolní, soft tenis) 
     Iné…………………… 

X ÁNO   NIE 
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1 2 3 4 5 Pohybové aktivity vo vode 
 X    Cvičenie vo vode 

(aquagymnastika,aerobic) 
X     Plávanie s plutvami (aj potápanie) 
  X   Skoky do vody (aj airbelling) 
    X Synchronizované plávanie 
   X  Zdravotní plávanie (aj kúpanie) 
     Iné…………………… 
 

Po vyplnení dotazníka sa zamyslite nad úplne najobľúbenejšou pohybovou aktivitou, tzn. akú pohybovú aktivitu 
najviac uprednostňujete a označte ju krúžkom. 
Zo vzoru je zrejmé, že pre tohto človeka je úplne najobľúbenejšou pohybovou aktivitou plávanie s plutvami. 
 

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. 
 

 
 
 
 
Príloha 3 
 

Zoznam škôl zapojených do výskumu 

Názov školy Použitá skratka Etapa 

ZŠ Šmeralova Prešov ZŠ ŠM 1. 

ZŠ Prostějovská Prešov ZŠ PR 1. 

ZŠ Mirka Nešpora Prešov ZŠ MN 1. 

ZŠ Kapušany pri Prešove ZŠ KAP 2. 

ZŠ Kúpeľná Prešov ZŠ KU 2. 

Gymnázium Konštantínova 2 Prešov GK2 2. 

ZŠ Šmeralova Prešov (opakovane) ZŠ ŠM 3. 

ZŠ Šrobárova Prešov ZŠ ŠRO 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 Pohybové aktivity 
   X  Individuálne 
     Tímové 
 X    Kondičné 

X     Pohybové aktivity vo vode 
    X Pohybové aktivity v prírode 
  X   Bojové 
     Rytmické a tanečné 
     Iné…………………… 
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Príloha 4 
Príručka na vyplňovanie údajov z krokomerov  
(upravené podľa predlohy Centra kinantropologického výzkumu   Fakulty tělesné 

kultury Univerzity Palackého v Olomouci) 

 

Pohyb a zdravý životný štýl – začiatok zmeny 

 
Mesačný program s krokomermi 
 
Meno  
Priezvisko  
Dátum narodenia  
Hmotnosť  
Výška  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa školy 
 

Trieda  
 

 
Dátum merania od:  

 
Dátum merania do:  

 
 



 82 

 
Každý večer zapíš do tejto tabuľky nasledujúce údaje z krokomeru: 

energetický výdaj (kcal), prejdenú vzdialenosť (km), a denný počet  krokov. 
Denný počet krokov zaznamenaj súčasne i do grafu na s. 4. 

 
1. Moja mesačná pohybová aktivita 

 
1. týždeň 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 
Energia (kcal)        

Vzdialenosť (km)        
Denný počet 

krokov 
       

 
2. týždeň 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 
Energia (kcal)        

Vzdialenosť (km)        
Denný počet 

krokov 
       

 
3. týždeň 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 
Energia (kcal)        

Vzdialenosť (km)        
Denný počet 

krokov 
       

 
4. týždeň 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 
Energia (kcal)        

Vzdialenosť (km)        
Denný počet 

krokov 
       

 
5. týždeň 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 
Energia (kcal)        

Vzdialenosť (km)        
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2. Zdravotné odporúčania k týždennej pohybovej aktivite adoslescentov 
Sallis, Patric, & Long (1994): • Každodenná pohybová aktivita 30 – 60 min. 

v rámci hry, rekreácie, práce, telesnej výchovy, 
cvičenia atď. 

• 3x a viackrát týždenne stredne zaťažujúca až 
intenzívna pohybová aktivita 20 a viac minút. 

Healthy People 2010 (USDHHS), 
(2000): 

• Stredne zaťažujúca pohybová aktivita najmenej 30 
minút ale aspoň 5x týždenne. 

• Intenzívna pohybová aktivita najmenej 20 minút 
ale aspoň 3x týždenne. 

Health Education Autority (HEA, 
1998): 

• Každý deň aspoň stredne zaťažujúca pohybová 
aktivita najmenej 1 hodina. 

• Pohybová aktivita zameraná na zvýšenie 
a udržanie svalovej sily, flexibility a prevencii proti 

osteroporóze aspoň 2 x týždenne. 
Frömel, Novosad, & Svozil (1999): • Denný energetický výdaj pri vlastnej pohybovej 

aktivite u chlapcov najmenej 11kcal•kg-1 •den-1 

a u dievčat        9 kcal•kg-1 •den-1 
• Denný počet krokov a poskokov najmenej 11000 u 

chlapcov a 9000 u dievčat. 
• Denná pohybová aktivita 75 minút u chlapcov a 65 

minút u dievčat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Vysvetlenie pojmov 
Intenzívna pohybová 
aktivita (6 a viac MET) 

Zahŕňa aktivity ako sú napr. joging, behanie, rýchla jazda na bicykli, aerobik, plávanie, tenisová 
dvojhra alebo squasch. Pri tomto type aktivít sa Vám obvykle zvýši srdcová frekvencia, spotíte 
sa a zadýchate. 

Stredne zaťažujúca 
pohybová aktivita (3 – 6 
MET) 

Zahrňuje aktivity ako sú napríklad rýchla chôdza, záhradkárstvo, pomalu jazdu na bicykli, 
alebo tanec. Stredne zaťažujúca pohybová aktivita je akákoľvek aktivita, ktorá spôsobuje, že 
dýchate o rýchlejšie ako normálne. 

MET (metabolický 
ekvivalent) 

1MET je pokojový výdaj energie (3,5 mlO2•kg-1 •min-1) teda MET je 4x vyšší výdaj energie 
oproti pokojovému  stavu. 

Kilokalória (kcal) a klijouly 
(kJ)  
1 kcal = 4,2kJ 

Udávajú energetickú hodnotu potravín. Energia získaná z celodennej stravy by sa mala rovnať 
energetickému výdaju, ktorý zahrňuje bazálnu a energiu potrebnú na pohyb a prácu. Denná 
spotreba je veľmi individuálna, líši sa v závislosti na pohlaví, veku, fyzickej záťaži. Vo veku 15 
– 19 rokov je približná denná spotreba kilokalórií (kcal) 3000 u mužov a 2400 u žien. 
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4. Body Mass Index (BMI) 

! Podľa nižšie uvedeného vzorca spočítaj svoj Body Mass Index 
(BMI) a zapíš ho do tabuľky. Ďalej si spočítaj, v akom rozmedzí by 
sa vzhľadom k tvojej výške mala pohybovať tvoja hmotnosť, aby 
tvoje BMI odpovedalo norme a výsledok opäť zapíš. 

 
 
MOJE BMI =   

 
Moja hmotnosť by sa mala pohybovať Od (Kg) 

 
Do (Kg) 
 

 
 

 
BMI  
 

 
=   hmotnosť [Kg] / výška 2 

[m] 
 
Hmotnosť  
 

 
=   BMI * výška 2 [m] 

 
 

Hodnota Body Mass Indexu (BMI ) Hodnotenie hmotnosti 
‹ 18,5 BMI naznačuje podváhu 
18,5 – 24,9 BMI naznačuje normálnu telesnú 

hmotnosť 
25 – 29,9  BMI naznačuje nadváhu  
› 30 BMI naznačuje obezitu 

 
BMI nezohľadňuje percentuálny podiel tukov v tele. Jeho hodnoty preto často u športovcov a u ľudí 
s rozvinutou svalovou hmotou neodpovedajú stanoveným pásmam 
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5.  Energetické hodnoty potravin  
  (prepočítané na 100g alebo 100 ml ak nie je uvedené inak) 

POTRAVINA 
Energia  

(kJ) 
Energia 
 (kcal) 

 POTRAVINA Energia  
(kJ) 

Energia  
(kcal) 

Rožok,  žemľa 1235 294 Müsli tyčinka Fit 1730 412 
Chlieb konzumný   974 232 Chipsy 2264 539 
Chlieb tmavý   764 182 Banány   181   43 
Bravčové mäso   718 171 Pomaranče   155   37 
Hovädzie mäso   496 118 Jablká   206   49 
Kuracie prsia   366   87 Jahody   164   39 
Losos   845 201 Šalát hlávkový     50   12 
Kapor   503 120 Paradajky     84   20 
Párky 1092 260 Špenát     97   23 
Kuracia šunka   402   96 Karfiol     76   18 
Mlieko nízkotučné   160   38 Pivo svetlé 10 st.   130   31 
Mlieko plnotučné   252   60 Pivo tmavé 10 st.   210   50 
Jogurt Vitalinea biely   189   45 Víno červené suché   290   69 
Jogurt Yoplait cremi   420 100 Šampanské   348   83 
Syr Eidam tehla 30% 1109 264 Koňak   925 221 
Syr Eidam tehla 45% 1441 343 Voda, nesl. minerálka       0     0 
Vajcia   722 172 Coca-cola   181   43 
Včelí med 1260 300 Džús pomarančový   190   45 
Tatranka 2184 520 Tonic   160   38 

 

 

 

 

 

6. Energetický výdaj pri rôznych činnostiach 
 

Činnosť Energetický výdaj 
(kJ/hod) 

Energetický výdaj 
(kcal/hod) 

Aerobik  intenzívny, step 2140 - 2860 510 - 680 
Badminton – rekreačný 1130 - 1510 270 - 360 
Beh – 1 km za 5 – 6min. 2520 - 3360 600 - 800 
Bowling 760 - 1010 180 -240 
Cyklistika – 15 km/h 1510 - 2020 360- 480 
Futbal – rekreačný 1760 - 2350 420 - 560 
Chôdza po schodoch 2020 - 2690 480 - 640 
Chôdza vychádzková 4km/h 630 - 840 150 - 200 
In-line korčuľovanie 1760 - 2350 420 - 560 
Upratovanie 880 - 1180 210 - 280 
Plávanie pomalé – prsia 1510 - 2020 360 - 480 
Plávanie vysoká intenzita - kraul 2770 - 3700 660 - 880 
Kosenia trávnika ručnou kosačkou 1510 - 2020 360 - 480 
Zjazdové lyžovanie 1510 - 2020 360 - 480 
Státie, sedenie, sledovanie TV 380 - 500 90 - 120 
Tanec – disko, polka, country 1130 - 1510 270 - 360 
Turistika – 8 km/h 1510 - 2020 360 - 480 
Volejbal – rekreačný 760 - 1010 180 - 240 

                Hodnoty energetického výdaja zodpovedajú ľuďom s hmotnosťou od 60 do 80 kg 
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7. Energia v sladených nápojoch 
Tabuľka uvádza koľko minút rôznych aktivít je potrebné, aby človek o hmotnosti 60 kg spálil energiu 
ktorú príjme vypitím jednej plechovky coca-coly (330 ml) alebo podobného sladkého nápoja. 
 

Čas 
(min) Aktivita 

    8 Beh do schodov 
  12 Rýchle plávanie 
  15 Jazda na bicykli 
  20 Zjazdové lyžovanie 
  27 Hádzanie na kôš 
  41 Venčenie psa 
  49 Hra biliardu 
  82 Písanie na počítači 

123 Sledovanie a sedenie pri 
televízií 

 
 
 
 
8. Práca s krokomerom 
POUŽITIE  KROKOMERU  SILVA 
Stlač MODE      1x kroky 

 2x kilometre 
 3x kalórie – všade sú nuly 
 

Pripni si krokomer na pás. Nos ho celý deň. 

Večer pred spaním zapíš do brožúrky počty:  krokov, 
 kilometrov, 
 kalórií za daný deň 

Po zapísaní stlač ADJ, čím sa vynuluje krokomer a  pripraví na ďalší deň. 
Odlož krokomer. 
 
Pred i po vykonávaní akejkoľvek športovej aktivity a pred i po hodine telesnej výchovy zapíš do 
brožúrky počet krokov, kilometrov i kalórií, ktorý je na displeji, ale nenuluj krokomer. 
 
V prípade akýchkoľvek problémov, informuj svojho vyučujúceho           
 
 
 
 
 
POUŽITIE  KROKOMERU  OREGON 
Stlač MODE, kým sa neobjaví nápis DAILY. 
Stlač znamienko + na prepínanie, objaví sa ikona:   krokov, 

kilometrov, 
kalórií za daný deň. 

Pripni si krokomer na pás. 
Nos ho celý deň.. 
Večer pred spaním zapíš do brožúrky počty: krokov, 

kilometrov, 
kalórií za daný deň. 

Po zapísaní stlač RESET a odlož krokomer. 
 
Pred i po vykonávaní akejkoľvek športovej aktivity a pred i po hodine telesnej výchovy zapíš do 
brožúrky počet krokov, kilometrov i kalórií, ktorý je na displeji, ale nenuluj krokomer. 
 
V prípade akýchkoľvek problémov, informuj svojho vyučujúceho           

Coca – cola 
1 plechovka = 

330 ml =  
538 kJ =  
129 kcal 

Spáliš  
v priebehu 


