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Potravinárska komora Slovenska (PKS) realizuje t.r. 5. ročník internetového kurzu 

zdravého životného štýlu „Hravo ži zdravo“, do ktorého sa môžu (aj) súťažne 

zapojiťškolské triedy – žiaci 5. ročníka i starší žiaci ZŠ. Kurz reaguje na absenciu 

systematického programu o správnych stravovacích návykoch detí v našich školách. 

Program je určenýpredeti, ktorémajúzáujemnaučiťsazásady zdravého životného štýlu. Je 

ideálny prevekovúkategóriu od 10 do 14 rokov.Podmienkou pre účastníkov kurzuje 

absolvovať postupne 4 lekcie zdravého životného štýlu, hodnotenie jedálnička, 

pohybových aktivít a pitného režimu. Žiak –účastník, si zábavnou formoupreverí 

vedomosti v oblasti príjmu a výdaja energie a získacenné rady, ako si zdravým spôsobom 

udržať rovnováhu. Na absolvovanie každej lekcie mážiak 7 dní. Žiaci 5. ročníka za 

jednotlivéúlohyzískavajú body pre svoju triedu, ktoré sa na konci kurzu zrátajú 

a určujúporadie tried v súťažnej časti kurzu. 

Súťažnáčasť kurzu bude prebiehať od 1. októbra do 31. januára 2016. Nesúťažne možno kurz absolvovať 
až do konca augusta 2016. Pre prihlásenie do kurzu je potrebná registrácia učiteľa, ktorý na svojich 
vyučovacích hodinách vedie deti k zdravému životnému štýlu, pozri www.hravozizdravo.sk. Keď bude 
trieda do kurzu prihlásená, môžu sa do nej začať registrovať samotnížiaci. Registrácia učiteľov sa začala 
7. septembra 2015. Záštitu nad projektom prevzala Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie 
na Slovensku. 

Cieľom internetového kurzu je vzdelávaťžiakovZŠ v oblasti zdravého životného štýlu. Nadváha a obezita 

detí nie sú len zdravotným problémom dnešnej detskej populácie, ale zasahujú aj do sociálneho života detí 

a neskôr dospelých. Internetový kurz umožňuje odovzdávaťúčastníkovi teoretické aj praktické poznatky 

z oblasti výživy, pohybovej aktivity, pitného režimu a duševnej hygieny. RÚVZ so sídlom v Košiciach 

participuje na realizáciitohoto súťažnéhoprojektu jeho propagáciou. ProstredníctvomOdboru podpory 

zdraviaponúka pomoc v rámci zdravotno-výchovných aktivít na tému „Zdravie a zdravý životný 

štýlškolákov“. Termíny prednášokje možné si objednať na t.č. 055/6114230. 

Bližšieinformácie o internetovom kurze „Hravožizdravo“nájdete na stránkewww.hravozizdravo.sk,alebo cez 
odkaz/link nawebovej stránke RÚVZ Košice:www.ruvzke.sk.Výsledky kurzu budúvyhlásené do 15. 2. 2016, ceny 
budúodovzdané do 30. 6. 2016.  O výhrebudúučitelia informovaníprostredníctvom e-mailu. Výsledky budúumiestnené na 
uvedených internetových stránkach. 


