Programy a projekty Úradov verejného
zdravotníctva v Slovenskej republike na
rok 2016 a na ďalšie roky
9.1 NÁRODNÝ PROGRAM PODPORY ZDRAVIA (NPPZ)
Gestor
ÚVZ SR
Riešiteľské pracoviská
ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR
Cieľ
Vytváranie partnerstiev medzi jednotlivými zložkami spoločnosti s cieľom podporovať a
rozvíjať verejné zdravie tak, aby sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravia obyvateľstva.
Anotácia
Realizácia cieľov Národného programu podpory zdravia (NPPZ) zabezpečuje intervenciu v
širokom zmysle slova – od hospodárskej, sociálnej, zdravotnej politiky štátu, až po
intervenčné projekty na všetkých úrovniach spoločnosti. NPPZ sa opiera o výsledky
monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty
a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení
u obyvateľov Slovenska.
Hlavným cieľom aktualizovaného programu podpory zdravia ostáva dlhodobé zlepšovanie
zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky - elimináciou výskytu porúch zdravia, ktoré
znižujú kvalitu života a ohrozujú človeka predčasnou smrťou. Člení sa na tieto oblasti:
A. Preventívne opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných
ochorení
I. Opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu
1. Výživa a stravovacie zvyklosti,
2. Fyzická inaktivita,
3. Tabak, alkohol, drogy,
4. Zdravé pracovné a životné podmienky
a) pracovné prostredie,
b) životné prostredie.
II. Špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické neinfekčné ochorenia
1. Kardiovaskulárne ochorenia (ďalej len „KVO“),
2. Diabetes mellitus (ďalej len „DM“),
3. Vybrané nádorové ochorenia.
B. Preventívne opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu infekčných ochorení.
Realizácia úlohy a výstupy
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.

9.1.1 SLEDOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Gestor
ÚVZ SR
Riešiteľské pracoviská
ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR
Cieľ
Na základe sledovania a hodnotenia zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky
smerovať aktivity, edukácie a činnosti zamerané na preventívne opatrenia vedúce k zlepšeniu
zdravotného stavu a zvýšeniu zdravotného povedomia.
Anotácia
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky sa predkladá na základe
uznesenia vlády Slovenskej republiky každé tri roky, na základe tohto uznesenia bola predložená
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 - 2014 na rokovanie vlády do 30. septembra
2015.
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR vychádza zo základných údajov demografického
vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky, ktoré tvoria jej úvodnú časť. Opisuje
epidemiologickú situáciu vo vývoji vybraných skupín ochorení chronických neinfekčných
i infekčných za dané obdobie. Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných
závažných skupín chorôb z pohľadu úmrtnosti, chorobnosti, práceneschopnosti, invalidizácie.
Správa hodnotí vývoj najmä tých chronických ochorení, ktoré sú najčastejšie príčinou
negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň hodnotí
vývoj úmrtnosti aj v európskom kontexte. Poukazuje tiež na hlavné, základné rizikové
faktory, ich výskyt a monitoring, ktoré súvisia s najčastejšími chronickými ochoreniami,
urýchľujú ich vznik a výskyt. Uvádza ich výskyt a prevalenciu v populácii.
Realizácia úlohy a výstupy
Naďalej sledovať vývoj zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a v roku
2021 pripraviť záverečnú správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 – 2020.
9.2 NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN V PREVENCII OBEZITY NA ROKY 2015 – 2025
Gestor
MZ SR, ÚVZ SR
Riešiteľské pracoviská
MZ SR, ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR
Cieľ
Zámerom Národného programu prevencie obezity je vytvoriť spoločensky prospešný systém,
ktorý povedie k zníženiu incidencie a prevalencie nadhmotnosti a obezity v populácii
a eliminuje epidemický výskyt nadhmotnosti a obezity, zníženie počtu nových prípadov
ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, zníženie výskytu a vplyvu ostatných
modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení.
Anotácia
Obezita sa stala celosvetovou pandémiou a v súčasnosti sa považuje za hlavnú hrozbu
zdravotného problému. Obezita je zodpovedná za 2 – 8 % všetkých výdavkov na
zdravotníctvo a 10 – 13 % úmrtí v rôznych častiach európskeho regiónu a počet tých, ktorí sú
postihnutí kontinuálne narastá do alarmujúcich rozmerov.
Etapy riešenia
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.
V rámci plnenia kapitoly výživy sa zdôrazňuje a poukazuje na uskutočnené zmeny výberu
v rámci 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.

9.2.1 VYZVI SRDCE K POHYBU - Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na
zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie
Gestor
CINDI program SR a RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
Riešiteľské pracoviská
RÚVZ v SR
Cieľ
Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Slovenska – znížiť chorobnosť a úmrtnosť na chronické
neinfekčné ochorenia elimináciou jedného z najvýznamnejších rizikových faktorov –
pohybovej inaktivity.
Anotácia úlohy
Formou intenzívnej mediálnej kampane, sprievodných podujatí a súťaže zvýšiť
informovanosť obyvateľstva o význame pohybovej aktivity v prevencii chronických
neinfekčných ochorení, propagovanie minimálneho objemu a intenzity pohybovej aktivity,
ktoré už môžu byť efektívne pri priaznivom ovplyvnení zdravia jedinca s cieľom zvýšiť
úroveň pohybovej aktivity dospelej populácie SR aspoň na túto postačujúcu hranicu, vytvoriť
u účastníkov súťaže návyk na pravidelnú pohybovú aktivitu.
Etapy riešenia
Plnenie úlohy bez časového obmedzenia, kampaň bude realizovaná 1x za 2 roky v jarnom
období v rozsahu 15 týždňov.

9.3 PODPORA ZDRAVIA ZNEVÝHODNENÝCH KOMUNÍT NA SLOVENSKU NA ROKY
2009 – 2015
Gestor
ÚVZ SR
Riešiteľské pracoviská
RÚVZ v SR
Cieľ
Zabezpečiť dostupnosť aktivít pre obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osád
zameraných na podporu zdravého životného štýlu.
Realizačný výstup
Zdravotno-výchovné aktivity zamerané na zvýšenie zdravotného povedomia obyvateľov
segregovaných a separovaných rómskych osád. Spolupráca na projekte „Zdravé komunity“, ktorý
koordinuje MZ SR a n.o. Zdravé komunity.

9.4 NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PROBLÉMY S ALKOHOLOM V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE
Gestor
ÚVZ SR
Riešiteľské pracoviská
Medzirezortná pracovná skupina, ÚVZ SR a RÚVZ v SR
Cieľ
Dôležitou oblasťou je prevencia vo vzťahu k zvyšovaniu povedomia a informovanosti o nepriaznivých
zdravotných a sociálnych dôsledkoch. Ďalším významným cieľom je oblasť kontroly predaja
alkoholických nápojov, kontroly veku kupujúceho, kontroly požívania alkoholu na pracoviskách a v
doprave.
Anotácia
Zámerom Európskeho akčného plánu je poskytnúť krajinám usmernenie v podobe
konkrétnych návrhov aktivít a v ich úsilí znižovať negatívne následky spôsobené užívaním
alkoholu. Odporúča krajinám európskeho regiónu WHO formulovať, respektíve revidovať
vlastné národné politiky v tejto oblasti. Ponecháva však samotným krajinám na zváženie,
ktoré z navrhovaných opatrení najlepšie zodpovedajú ich potrebám.
Etapy riešenia
Plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom priebežne
v rokoch 2013-2016.
9.5 NÁRODNÉ A REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH
NÁRODNÉHO PROGRAMU AKTÍVNEHO STARNUTIA
Gestor
ÚVZ SR
Riešiteľské pracoviská
ÚVZ SR, RÚVZ v SR, Jednota dôchodcov Slovenska, Slovenská Alzheimerova spoločnosť.
Anotácia
Demografický vývoj vo svete i na Slovensku je charakterizovaný starnutím populácie ako
dôsledok poklesu pôrodnosti a postupného posunu silných populačných ročníkov do
dôchodkového veku. V Slovenskej republike je 13,95 % obyvateľov vo veku nad 65 rokov,
priemerný vek obyvateľstva je u mužov 38,24 a u žien 41,43 rokov. Stredná dĺžka života pri
narodení dosiahla v roku 2014 u mužov 73,19 rokov, u žien 80,00 rokov.
Cieľ
Starnutie je aj priamym výsledkom zdravého životného štýlu. Hoci starnutie prestavuje
prirodzenú súčasť životného cyklu človeka, v rámci spoločnosti je potrebné riešiť priamy
dosah očakávaných demografických zmien. Súčasná mladá generácia by mala byť na túto
situáciu pripravená, mala by vedieť, že staroba je súčasťou nášho života, ktorú treba
akceptovať a pripravovať sa na ňu od mladosti.
Súčasná mladá generácia by mala byť na túto situáciu pripravená, mala by vedieť, že staroba
je súčasťou nášho života, ktorú treba akceptovať a pripravovať sa na ňu od mladosti.
Etapy riešenia
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 CINDI PROGRAM SR
Gestor
RÚVZ Banská Bystrica
Riešiteľské pracoviská
všetky RÚVZ v SR , ÚVZ SR
Cieľ
Dlhodobý a konečný cieľ programu: Znižovať celkovú úmrtnosť populácie Slovenska,
predovšetkým úmrtnosti na choroby srdcovo-cievne a nádorové, eliminovať predčasné úmrtia,
t.j. do 65 rokov veku a predĺžiť strednú dĺžku života, najmä u mužov.
Strednodobý cieľ programu: Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Slovenska – znížiť
chorobnosť a úmrtnosť na vybrané ochorenia obehovej sústavy a onkologické ochorenia
vhodnými formami intervencie, zameranými na znižovanie výskytu prioritných rizikových
faktorov (RF) chronických (tzv. civilizačných) ochorení.
Krátkodobý cieľ programu: Znížiť prevalenciu osôb s rizikovým životným štýlom a to najmä
prevalenciu fajčiarov, osôb nezdravo sa stravujúcich, znížiť počet osôb s nedostatočnou
pohybovou aktivitou, osôb s nadmerným užívaním alkoholu a neschopnosť zvládať stres.
Zvýšiť informovanosť obyvateľstva o následkoch rizikového životného štýlu a o možnostiach
eliminácie rizika úpravou životosprávy.
Anotácia
Vytvorenie integrovanej stratégie na trvalé ovplyvnenie determinantov chronických ochorení
v populácii SR na národnej a regionálnych úrovniach. Zahŕňa tri kľúčové funkcie verejného
zdravotníctva / podpory zdravia na všetkých úrovniach riadenia.
1. Systematické a pravidelné monitorovanie zdravotného stavu a potrieb komunít v oblasti
zdravia.
2. Tvorba komplexnej politiky, ktorá je založená na aktuálnych, dostupných znalostiach a
reaguje na potreby komunít v oblasti zdravia.
3. Zabezpečenie zo strany riadiacich orgánov na všetkých úrovniach, že odsúhlasené, vysoko
prioritné služby v oblastiach podpory zdravia sa poskytnú a budú dostupné každému
členovi komunity kvalifikovanými organizáciami.
Realizácia úlohy a výstupy: Intervencia v rámci programu CINDI:
Populačná stratégia (zameraná na populačné riziko) zahŕňa skupinové intervenčné aktivity
(kurzy, prednášky, besedy, zážitkové podujatia, hry, tvorivé dielne), mediálne kampane (TV,
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.
9.7. AKČNÝ PLÁN REALIZACIE NÁRODNEJ PROTIDROGOVEJ STRATÉGIE
SR NA OBDOBIE ROKOV 2013 – 2016
Gestor
ÚVZ SR
Riešiteľské pracoviská
ÚVZ SR a RÚVZ v SR

Anotácia
Cieľom uvedených priorít je zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti u osôb s drogovou
závislosťou s poskytovaním dostatočného rozsahu terapeutických programov
formou ambulantnou, ústavnou i stacionárnou, rozvíjať a realizovať preventívne programy
výchovou predovšetkým detí a mládeže k zdravému životnému štýlu a to formou náukových
didaktických sedení v rámci zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania
psychoaktívnych látok.
Predpokladaný prínos je zníženie incidencie užívania a najmä vzniku závislostí od ilegálnych
drog, hlavne u mladej populácie v Slovenskej republike.
Realizačné výstupy
1. Realizácia prednášok v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i
ilegálnych návykových látok (alkohol, tabak, ilegálne drogy).
2. Realizácia celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“ pre žiakov 6. a 7.
ročníkov základných škôl na Slovensku (aktivita bude predložená MZ SR ako žiadosť
o poskytnutie dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2016).
3. Realizácia celoslovenskej súťaže „Trojboj maturantov proti drogám“ pre žiakov
stredných škôl a gymnázií na Slovensku (aktivita bude predložená MZ SR ako žiadosť
o poskytnutie dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2016).

