
WELLNESS FITNES ZDRAVIE 

&   

 

zdravý životný štýl 



ZDRAVIE 

Stav fyzickej, duševnej a sociálnej pohody 



Health  

- a state of being associated with freedom from disease 

and illness. 

- a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity  

Wellness - the positive component of health; sense of 

well-being; a product; multidimensional 



Health and Wellness are  

Multi-Dimensional 



Factors Influencing Health, Wellness  

& Physical Fitness 



WELLNESS 

Pohoda, blaho – najvyššia kvalita ľudského bytia. 

 

Osobné návyky, 

zodpovednosť 

Telesná aktivita 

Racionálna výživa 

Duševná rovnováha, 

Emócie - stres 

Pozitívny prístup 

k životu 

Duchovný komponent 

Láska - charita 



Integrita Wellness dimenzií 



FITNES 

Komponent telesnej dimenzie 



Physical Activity 

 Physical activity is 

a priority lifestyle 

that impacts 

health, wellness, 

and fitness 



 

 Súhrn telesných, funkčných, pohybových a psychických 

predpokladov človeka pre optimálnu reakciu  na akúkoľvek 

náročnú činnosť  a vplyvy vonkajšieho prostredia (Kasa, 

1991, 1995).  

 

 Zobrazuje úroveň pripravenosti človeka na každú náročnú 

pohybovú činnosť, prežitie za mimoriadnych podmienok, 

odolnosť voči chorobám, dosiahnutie vysokého veku a 

aktívnej staroby.  

 

 Optimalizáciu funkcií organizmu  pri riešení  vonkajších 

úloh  spojených s pohybovým výkonom (Bunc, 1995).  

Fitnes / Telesná zdatnosť 



Ako  kategória prevažne biologická predstavuje určitú 

kvalitu zdravia, ktorá má svoj fyziologický základ 

v zdatnosti srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy.  

Telesná zdatnosť prestáva byť v súčasnosti 

jednoznačne výkonovo orientovanou kategóriou.   

 

 V stále  väčšej miere je prezentovaná ako nevyhnutný 

predpoklad pre účelné fungovanie ľudského 

organizmu.  

Úroveň zdatnosti (fitnes) ovplyvňuje telesné, duševné 

a sociálne zdravie. 



The Parts of Physical 

Fitness 

 Health - Related 

Physical Fitness 

 

   Skill - Related 

Physical Fitness 

 

 

  It helps you stay 

healthy 

    It helps you perform well 

in sports and activities that 

require certain skills 



FITNES 

výkonovo orientovaný zdravotne orientovaný 



 VÝKONOVO ORIENTOVANÝ FITNES 

• Podmieňuje určitý pohybový výkon,   

   ktorého výsledok sa dá kvantifikovať  

   a hodnotiť. 

 

• Pomáha vykonávať šport a športové 

  aktivity, ktoré si vyžadujú určité  

  schopnosti 



Skill Related Fitness 

 Agility 

 Balance 

 Coordination 

 Speed 

 Power 

 Reaction time 



Skill - Related Physical 

Fitness 

 Different sports require 
different parts of skill -
related fitness. 

 Many sports require 
several parts. For 
example, a skater might 
have good agility, but 
may not posses good 
power. 

 Some people have more 
natural ability in skill 
areas than others. 

 Good health does not 
come from being good in 
skill-related fitness. 



KOMPONENTY  
VÝKONOVO ORIENTOVANÉHO FITNESU 

• Agilita (integrita rýchlostných, silových a 

     koordinačných schopností 

• Rovnováha 

• Koordinácia 

• Výbušná sila 

• Reakcia 

• Rýchlosť 





Agility 

• Agility is the ability to change the position of 
your body quickly and to control body’s 
movements. People with good agility are most 
likely to be good at activities such as: diving, 
soccer, ice skating, wrestling, etc. 

 



Balance 

• Balance is the ability to keep an upright posture 

while standing still or moving. People with good 

balance are most likely to be good in activities 

such as gymnastics, ice skating, rhythmic 

gymnastics, ski-jumping, surfing, etc. 



Power 

• Power is the ability 
to use strength and 
speed. People with 
good power might 
have the ability to put 
the shot, throw the 
discus, high jump, 
play football, speed 
swim, speed skate, 
etc. 



Reaction Time 

• Reaction time is the 
amount of time it 
takes to move once 
you realize the need 
to act. People with 
good reaction time 
are able to make fast 
starts in track or 
swimming, or to 
dodge a fast attack in 
fencing or karate.  



Speed 

• Speed is the ability to perform a movement or 
cover a distance in a short period of time. 
People with leg speed can run fast, while 
people with good arm speed can throw fast or 
hit a ball that is thrown fast. 



 ZDRAVOTNE ORIENTOVANÝ FITNES 

• Je taký telesný stav dobrého bytia    

   jednotlivca, ktorý mu dovoľuje, aby denne: 

 

   - vykonával účinné pohybové aktivity 

 

   - redukoval riziko zdravotných problémov, 

     spôsobených svojou nečinnosťou 

 

    - vytvoril základ pre účasť v rôznych 

      pohybových aktivitách.  

• Schopnosť plniť nároky každodenného 

života a znižovať riziká hypokinézy 



Health Related Fitness 

 Cardiovascular 

endurance 

 Muscular endurance 

 Muscular strength 

 Flexibility 

 Body composition 



Health - Related Physical 

Fitness 

 Cardiovascular fitness: the ability to exercise your entire body for long 
periods of time. 

 Strength: the amount of force your muscles can produce. 

 Muscular endurance: the ability to use your muscles many times without 
tiring. 

 Flexibility: the ability to use your joints fully through a wide range of 
motion. 

 Body fatness – composition: is the percentage of body weight that is 
made up of fat when compared to other body tissue, such as bone and 
muscle. 



KOMPONENTY  
ZDRAVOTNE ORIENTOVANÉHO FITNESU 

  Aeróbny (kardiovaskulárny) fitnes 

  

  Muskulárny fitnes (svalová sila a vytrvalosť) 

 

  Flexibilita, ohybnosť 

 

  Stavba tela – telesné zloženie 

 





 AERÓBNY FITNES 

Zameraný na rozvoj kardiovaskulárneho a respiračného 

(transportného) systému, t.j. príjem – transport – utilizáciu 

kyslíka, aktivizáciou veľkých svalových skupín 

prostredníctvom vytrvalostných aktivít. 

Pozitívne ovplyvňuje: 

 

 telesné zloženie (v prospech ATH) 

 fyziologické funkcie (PF, TK) 

 energetický potenciál 

 odolnosť voči únave, stresu, depresiám 

 zvyšuje sebavedomie, emócie, náladu 

 



 MUSKULÁRNY FITNES 

Predstavuje schopnosť organizmu prekonávať rôzne druhy 

odporu v stanovenom čase. 

Pozitívne ovplyvňuje: 

 

 telesné zloženie (v prospech ATH) 

 správne držanie tela a funkcie príslušných svalových skupín 

 posilňuje pohybový aparát – zníženie bolestí chrbta 

 zníženie rizika vzniku osteoporózy 

 



 FLEXIBILITA 

Znamená vykonávanie pohybov v relatívne veľkom rozsahu. 

Pozitívne ovplyvňuje: 

 

 kĺbovú pohyblivosť 

 pružnosť svalstva 

 koordináciu 

 riziko zranenia 

 

Primeraná úroveň flexibility 



 Telesné zloženie – stavba tela 

 - Aktívna telesná hmota 

 

- % tuku 

 

- Kosti 





PRESKRIPCIA – tvorba 

programu 

 Cieľ 

 Pohlavie 

 Vek 

 Frekvencia 

 Intenzita 

 Trvanie 

 Typ, výber PA 

 Rýchlosť adaptácie 

 


