I. Vlastný materiál
A. Účel dokumentu
A.1.

Účel je zameraný na znižovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov pohybovej
inaktivity, súvisiacich s neprenosnými chronickými ochoreniami v Slovenskej
republike. Zlepšenie úrovne verejného zdravia prostredníctvom podpory pohybovej
aktivity naprieč sektormi a podpora vzdelávania odborníkov v oblasti pohybovej
naprieč sektormi.

B. Úvod / Východiská
B.1. Vecný popis situácie (vrátane histórie)
B.1.1.
Nedostatok pohybovej aktivity je kľúčovým rizikovým faktorom chronických
neinfekčných ochorení ako sú kardiovaskulárne ochorenia, onkologické
ochorenia
a diabetes 2. typu. Podľa údajov WHO je nedostatočná pohybová aktivita jeden z desiatich
popredných rizikových faktorov úmrtí na svete a globálne jeden zo štyroch dospelých je
pohybovo inaktívny. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európsky región
prijali 10-ročnú stratégiu s cieľom 10% relatívneho zníženia nedostatočnej pohybovej aktivity
do roku 2025. Analýza výsledkov merania indikátorov pohybovej aktivity z Európskeho
zisťovania o zdraví EHIS 2014 podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky ukazuje, že
voľnočasovým zdraviu prospešným aeróbnym pohybovým aktivitám sa nevenuje až 47,7 %
dospelej populácie. V tejto časti gestor tohto dokumentu popíše dôvody vykonaných zmien
novej verzie dokumentu, resp. stručne popíše účel nového dokumentu.

C. Vlastný materiál
C.1. Čerpanie finančných prostriedkov za posledné 4 roky
C.1.1. Nemá predchádzajúci dokument.
C.2.

Odhad čerpania
dokumentu

finančných

prostriedkov

v roku

schválenia

interného

C.2.1. Nemá dopad.

D. Návrh
D.1. Návrh gestora
D.1.1. ÚVZ SR navrhuje Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 20172020 schváliť.
D.2. Posúdenie finančného rámca interného dokumentu
D.2.1. Nemá dopad.
D.3. Porovnanie rozdielností medzi predchádzajúcim a navrhovaným interným
dokumentom
D.3.1. Nemá predchádzajúci dokument.

E. Doložka vplyvov

E.1.

Finančný vplyv
Žiadny

E.2.

Iné vplyvy

Žiadne
Tabuľka č. 1
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Názov vplyvu

Vyhodnotenie dopadu

Organizačná štruktúra
Interné dokumenty MZ SR
IT systémy
Zamestnanosť
Iný vplyv

Žiadny dopad.
Žiadny dopad.
Žiadny dopad.
Žiadny dopad.
Žiadny dopad.

F. Prílohy
Príloha 1: Usmernenia o fyzickej aktivite
Príloha 2: Odporúčania Rady EÚ o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít
Príloha 3: Odporúčaná literatúra
Príloha 4: Leták WHO o pohybovej aktivite
Príloha 5: Vnútrorezortné pripomienkové konanie

