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Programy podpory zdravia Programy podpory zdravia 
realizovanrealizovanéé úúradmi radmi 

verejnverejnéého zdravotnho zdravotnííctvactva
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Programy podpory zdraviaProgramy podpory zdravia

NNáárodný program podpory zdravia rodný program podpory zdravia 
Programy a projekty rieProgramy a projekty rieššenenéé na na 
regionregionáálnej a loklnej a lokáálnej lnej úúrovnirovni
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NNáárodný program podpory zdraviarodný program podpory zdravia

integrovaný program integrovaný program 
vyplýva zo vyplýva zo ššttáátnej politiky zdravia a tnej politiky zdravia a dokumnetudokumnetu
WHO WHO „„Zdravie 21 zdravie pre vZdravie 21 zdravie pre vššetkýchetkých““
model komplexnej prevencie,model komplexnej prevencie, starostlivosti starostlivosti 
oo zdravie azdravie a jeho rozvoj jeho rozvoj 
pravidelne aktualizovaný pravidelne aktualizovaný 

•• podpodľľa analýzy výsledkov sledovania zdravotna analýzy výsledkov sledovania zdravotnéého stavu a ho stavu a 
zdravotnzdravotnéého uvedomenia populho uvedomenia populááciecie

•• na zna zááklade dokumentov a výziev, prijatých EK a WHOklade dokumentov a výziev, prijatých EK a WHO
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Analýza prAnalýza príípravy preventpravy preventíívneho vneho 
programu podpory zdraviaprogramu podpory zdravia

nnáávrh cievrh cieľľa programua programu
výber cievýber cieľľovej skupinyovej skupiny
nnáávrh sprvrh spráávnej kombinvnej kombináácie ncie náástrojov  strojov  
aa zabezpezabezpeččenie integrovanenie integrovanéého prho príístupustupu
posposúúdenie programu na zdenie programu na zááklade vedecky klade vedecky 
overených poznatkov aoverených poznatkov a metmetóód d 
nnáávrh avrh a posposúúdenie operatdenie operatíívnych cievnych cieľľovov
harmonogram realizharmonogram realizáácie cie 
hodnotenie dopaduhodnotenie dopadu
evaluevaluááciacia programuprogramu
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NNáástroje vyustroje využžíívanvanéé
v preventv preventíívnych programochvnych programoch

EdukEdukááciacia aa zdravotnzdravotnáá výchovavýchova
MetMetóódy dy ššpecifickej  intervencie pecifickej  intervencie 
PoradenstvoPoradenstvo
PublikaPublikaččnnáá ččinnosinnosťť
Kongresy, konferencie, Kongresy, konferencie, workshopyworkshopy, semin, semináárere
VerejnVerejnéé kampanekampane
DohDohľľad nad vykonad nad vykonáávanvaníímm prevencieprevencie
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Faktory ovplyvFaktory ovplyvňňujujúúce výber ce výber 
programovprogramov

PolitickPolitickéé
LegislatLegislatíívnevne
EkonomickEkonomickéé
SociSociáálne 

ZdravotnZdravotnéé
IndividuIndividuáálnelne
EtnickEtnickéé
VzdelanostnVzdelanostnéé
PrelPrelíínanie znanie zááujmov

lne 
ujmov
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VybranVybranéé projekty rieprojekty rieššenenéé na na 
nnáárodnej rodnej úúrovnirovni

ZdravotnoZdravotno--výchovnvýchovnéé pôsobenie na deti predpôsobenie na deti predšškolskkolskéého ho 
veku veku –– StomatohygienaStomatohygiena
MMáám 65+ a tem 65+ a tešíší ma, ma, žže e žžijem zdravoijem zdravo
Podpora zdravia v Podpora zdravia v Materských centrMaterských centrááchch
CINDICINDI –– celoncelonáárodný program intervencie proti rodný program intervencie proti 
neprenosným chorobneprenosným chorobáámm
SSúúťťaažž na odvykanie od fajna odvykanie od fajččenia enia QuitQuit and and WinWin
KampaneKampane pri prpri prííleležžitosti Svetovitosti Svetovéého dho dňňa zdraviaa zdravia
VýtvarnVýtvarnáá ssúúťťaažž pre deti pre deti „„Zdravie oZdravie oččami detami detí“í“
Konferencia Konferencia Dni zdravotnej výchovy Ivana StodoluDni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu
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Sídla regionálnych úradov verejného zdravotníctva
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Bratislava
Trnava

Dunajská Streda
Galanta

Senica
Trenčín

Považská Bystrica
Bojnice

Nitra
Topoľčany

Nové Zámky
Komárno

Žilina
Čadca

Dolný Kubín
Martin

Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica

Zvolen
Žiar nad Hronom

Levice
Veľký Krtíš

Lučenec
Rimavská Sobota

Poprad
Stará Ľubovňa

Bardejov
Svidník

Prešov
Spišská Nová Ves

Rožňava
Košice

Humenné
Vranov nad Topľou

Michalovce
Trebišov
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ZdravotnoZdravotno--výchovnvýchovnéé pôsobenie upôsobenie u detdetíí
predpredšškolskkolskéého veku ho veku -- stomatohygienastomatohygiena
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MMáám 65+ a tem 65+ a tešíší ma, ma, žže e žžijem zdravoijem zdravo
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Podpora zdravia v materských centrPodpora zdravia v materských centrááchch
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CINDI programCINDI program
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SSúúťťaažž QuitQuit and and WinWin 20062006
na odvykanie fajna odvykanie fajččeniaenia
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Svetový deSvetový deňň zdravia 2005 zdravia 2005 --
kampakampaňň
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VýtvarnVýtvarnáá ssúúťťaažž „„Zdravie oZdravie oččami detami detí“í“
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Konferencia Konferencia StodoloveStodolove dni dni 
zdravotnej výchovy zdravotnej výchovy -- kakažždorodoroččnene
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VybranVybranéé projekty rieprojekty rieššenenéé na na 
regionregionáálnej lnej úúrovnirovni

Informovanie vybratých skupInformovanie vybratých skupíín obyvaten obyvateľľov o rizikov o rizikáách ch 
leglegáálnych drog lnych drog vregivregióónene Liptov Liptov -- RRÚÚVZ Liptovský VZ Liptovský 
MikulMikulášáš
ŠŠportom proti fajportom proti fajččeniu, drogeniu, drogáám a za zdravm a za zdravšíší žživot  ivot  --
RRÚÚVZ TopoVZ Topoľčľčanyany
Zdravotný stav RZdravotný stav Róómov v kraji Premov v kraji Preššov a Koov a Koššice ice -- RUVZ RUVZ 
PrePreššovov
PrimPrimáárna prevencia onkologických ochorenrna prevencia onkologických ochoreníí prsnprsnííka u ka u 
adolescentnýchdievadolescentnýchdievččatat -- RRÚÚVZ MichalovceVZ Michalovce
Monitoring Monitoring žživotnivotnéého ho šštýlu stredotýlu stredošškolskej mlkolskej mláádedežže v SR e v SR 
-- RRÚÚVZ SpiVZ Spiššskskáá NovNováá VesVes
ZlepZlepššenie zdravotnenie zdravotnéého stavu obyvateho stavu obyvateľľov okresu Levice ov okresu Levice --
RRÚÚVZ LeviceVZ Levice
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ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť
h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPHh. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

ÚÚrad verejnrad verejnéého zdravotnho zdravotnííctva SRctva SR


