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PROGRAMY A  PROJEKTY ÚRADOV VEREJNÉHO 

ZDRAVOTNÍCTVA V SR NA ROK 2015 A ĎALŠIE ROKY 

 

9. PODPORA ZDRAVIA 

9.1. Národný program podpory zdravia 

Gestor úlohy: ÚVZ SR 

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, Oddelenie hygieny a podpory 

zdravia/Referát výchovy ku zdraviu 

1. Odbor podpory zdravia ÚVZ SR pripravil aktualizáciu Národného programu podpory 
zdravia, ktorá bola po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní, medzirezortnom 
pripomienkovom konaní a schválení Hospodárskou radou Slovenskej republiky predložená na 
schválenie Vláde Slovenskej republiky. 

2. Prioritou zostáva naďalej pokračovať v realizácii aktivít zameraných na splnenie vedľajších 
cieľov a aktivít vedúcich k zlepšeniu súčasného stavu v jednotlivých oblastiach vymedzených 
v aktualizácii NPPZ.  

3. Hodnotenie aktualizovaného NPPZ a správa o jeho plnení budú predkladané vláde 
Slovenskej republiky. Bude vytvorená medzirezortná platforma, ktorej úlohou bude 
konkretizácia úloh Národného programu podpory zdravia do podoby projektov. Priebežné 
plnenie a hodnotenie programu bude hodnotiť Ústredná koordinačná rada na ochranu a 
podporu zdravia, ktorá bola zriadená ako poradný orgán ministra zdravotníctva Slovenskej 
republiky za účelom koordinácie aktivít Národného programu podpory zdravia. 

 

9.1.1  Sledovanie a hodnotennie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotného 

uvedomenia 

Gestor úlohy: ÚVZ SR 

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, Oddelenie hygieny a podpory 

zdravia/Referát výchovy ku zdraviu 
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Naďalej sledovať vývoj zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky, v roku 2015 
pripraviť záverečnú správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014 a 
predložiť na rokovanie vlády do 30. septembra 2015. 

 

9.2 Národný program prevencie nadváhy a obezity 

Gestor úlohy: ÚVZ SR 

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, Oddelenie hygieny a podpory 

zdravia/Referát výchovy ku zdraviu 

Priebežne celoročne pokračovať k zlepšeniu zdravotného uvedomenia  celej populácie.  

Aktivity všetkých subjektov sú  zamerané na zavedenie systému výchovy  na zvýšenie 
zdravotného povedomia detí a mládeže a zároveň zdravotného povedomia občanov 
v produktívnom a postproduktívnom veku, na využívanie nástrojov majúcich pozitívny vplyv 
na zdravý spôsob života, vytvorenie zdravie podporujúcich podmienok pre zamestnancov na 
monitorovanie výskytu nadváhy.  

Vrámci plnenia kapitoly výživy sa zdôrazňuje a poukazuje na uskutočnené zmeny výberu 
vrámci zloženia biologickej hodnoty stravy v zmysle zásad zdravej výživy, zároveň i na 
zmenu tak výživových návykov u detí a mládeže, ako i populácie v produktívnom veku. 
V súčasnosti  sa jednotlivé ciele a úlohy Národného programu prevencie obezity realizujú 
prostredníctvom jednotlivých subjektov a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva.  

 

9.2.1  Vyzvi srdce k pohybu – Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na 

zvýšenie pohybovej aktivity 

Gestor úlohy: ÚVZ SR 

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, Oddelenie hygieny a podpory 

zdravia/Referát výchovy ku zdraviu 

Plnenie úlohy bez časového obmedzenia, kampaň bude realizovaná 1x za 2 roky v jarnom 
období v rozsahu 15 týždňov, spracované a vyhodnotené výsledky pomôžu skvalitniť 
a modifikovať prístup a metódy v nasledujúcej kampani. V ďalších ročníkoch budeme môcť  
hodnotiť aj efektivitu u účastníkov opakovane zapojených do kampane.  

Ďalší ročník kampane prebehne v roku 2015. 
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9.4 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v Slovenskej republike 

Gestor: ÚVZ SR 

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, Oddelenie hygieny a podpory 

zdravia/Referát výchovy ku zdraviu 

Plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom priebežne 
v rokoch 2013-2016. V priebehu roka 2017 bude Národný akčný plán pre problémy 
s alkoholom na roky 2013-2020 aktualizovaný spolu s koncipovaním nových úloh, ktorých 
plnenie bude termínované do roku 2020.  

 

9.5.  Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu 

aktívneho stárnutia   

Gestor úlohy: ÚVZ SR 

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, Oddelenie hygieny a podpory 

zdravia/Referát výchovy ku zdraviu 

Prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít, realizovaných priebežne počas celého roka, 
prispievať k zlepšovaniu úrovne zdravotného uvedomenia seniorov. Využitím 
masovokomunikačných prostriedkov informovať verejnosť o význame aktívneho starnutia 
a propagovať aktívny prístup k životu v každom veku.  
 

9.6  Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu 

starostlivosti o deti a dorast 

Gestor úlohy: ÚVZ SR 

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, Oddelenie hygieny a podpory 

zdravia/Referát výchovy ku zdraviu 

V nadväznosti na reálne úlohy obsiahnuté v NPPD priebežné stanovovanie nosných aktivít, 
ktorým sa ÚVZ SR a RÚVZ v SR budú venovať v rámci edukačných aktivít – prednostne 
v prostredí škôl a Materských centier. Formami realizácie budú: 

• prednášková činnosť 
• kurzy 
• mediálne kampane, príprava informačných materiálov a publikácií 
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• súťaže s aktívnym zapojením cieľovej skupiny 
 

Predpokladané témy: 

• Formovanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom  
• Podpora a ochrana zdravia, prevencia ochorení 
• Pohyb, šport, telesná zdatnosť – význam pre zdravý životný štýl 
• Humanizácia a demokratizácia výchovno – vzdelávacieho procesu, prevencia sociálno 

– patologických javov, zdravotné súvislosti 
• Environmentálne zdravie 
• Bezpečné prostredie v školách a  iných pre deti a mládež prirodzených prostrediach, 

znižovanie rizika úrazov 
• Aktívne využívanie voľného času 
• Podpora duševného zdravia, výchova ku zdravým vzťahom, manželstvu, rodičovstvu, 

sexuálne zdravie 
• Prevencia závislostí – látkových i nelátkových, prevencia porúch príjmu potravy 

 

9.6.2  Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena 

Gestor: ÚVZ SR 

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, Oddelenie hygieny a podpory zdravia/Referát 

výchovy ku zdraviu 

- Intervenčné, zdravotno-edukačné pôsobenie u detí v materských školách, s využitím 
zážitkového učenia, interaktívnych hier, rôznych zdravotno-výchovných materiálov 
(RÚVZ v SR od roku 2005 priebežne). 

- Intervenčné, zdravotno-edukačné pôsobenie na rodičov a učiteľky MŠ, prostredníctvom 
besied, odporúčaní, usmernení, informačných letákov (RÚVZ v SR od roku 2005 
priebežne). 

- Intervenčné, zdravotno-edukačné pôsobenie je možné rozšíriť aj o ďalšie vekové skupiny 
detí a mládeže – podľa potrieb praxe, spoločenskej objednávky jednotlivých regiónov 
a kapacitných možností spádového RÚVZ (priebežne). 

 

9.7 CINDI program SR 

Gestor úlohy: ÚVZ SR  

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, Oddelenie hygieny a podpory zdravia/Referát 

výchovy ku zdraviu 

Populačná stratégia (zameraná na populačné riziko) zahŕňa skupinové intervenčné aktivity 
(kurzy, prednášky, besedy, zážitkové podujatia, hry, tvorivé dielne), mediálne kampane (TV, 
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rozhlas, tlač, veľkoplošné panely, plagáty, internet) a súťaže (Prestaň a vyhraj, Vyzvi srdce k 
pohybu).  
Individuálna stratégia (zameraná na individuálne riziko) zahŕňa vyhľadávanie zdravých osôb 
v riziku a chorých, nepodchytených v kuratíve, vyšetrenie a anamnéza, identifikácia 
individuálneho rizika, poradenstvo spojené s nefarmakologickou intervenciou v oblasti zmeny 
životného štýlu, manažment klienta v poradniach zdravia, v špecializovaných nadstavbových 
poradniach, zameraných na elimináciu jednotlivých rizikových faktorov, počas výjazdových 
akcií poradní zdravia do obcí, na pracoviská, školy, úrady a účasťou na výstavách, 
hromadných podujatiach. 

 

9.8 TOHES /Tabaco and Health Educational Survey/ - štúdia o zdravotnom uvedomení 

a fajčiarskych návykoch dospelej populácie v SR 

Gestor úlohy: RÚVZ Banská Bystrica  

Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, Oddelenie hygieny a podpory 

zdravia/Referát výchovy ku zdraviu 

Realizácia projektu prebiehala v auguste až októbri 2014 vo všetkých regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva v SR (poradenských centrách ochrany a podpory zdravia). Štúdia 
prebiehala vo vekovej kategórii 18-64 ročných osôb. Nadstavbové vyhodnotenie sa uskutoční 
v roku 2015. 
 


