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Zaloţené v Slovenskej republike v r.1993 - Program WHO CINDI

Programy a projekty úradov verejného 
zdravotníctva SR pre odbor Podpory zdravia 

a výchovy k zdraviu na r.2019/2020

úloha 9.5. Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh národného 
programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020



september –

október 

2018

•Príprava návrhu pilotného projektu Fit Senior.

november 

2018

•Nadviazanie spolupráce s odborom sociálnych vecí mesta Banská Bystrica

január

2019

•Nábor 40 účastníkov.

•Vstupné vyšetrenia v dňoch 24.01.2019 a 25.01.2019.

marec – apríl 

2019

•Cvičenie a prednášky od 05.02.2019 do 25.04.2019 t.j. 12 týţdňov intervencie.

•Podpísanie Memoranda o spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave.

máj 2019

•Záverečné vyšetrenie účastníkov v dňoch 06.05.2019 a 07.05.2019.

•Nadviazanie spolupráce s FZ SZU v Banskej Bystrici - Katedra fyzioterapie.

•Absolvovanie workshopu na Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV BA.  

jún 2019

•Spracovanie údajov a vyhodnotenie pilotnej fázy.

júl-august 

2019

•Dopracovanie protokolu projektu a časového plánu realizácie projektu na obdobie jeseň 2019/ jar 

2020.



Štandardný postup 
práce v základnej 
poradni zdravia

ÚVZ SR: Manuál pre základné poradne zdravia, 2018



Výsledky pilotnej fázy 

Vek (roky) Počet

(n=40)

55 - 59 0

60 - 65 12

66 - 70 12

71 + 16

• 29 účastníčok, ktoré sa zúčastnili 
kontrolného vyšetrenia, sme 
zaznamenali zníţenie % telesného tuku 
v 22 a zvýšenie % svalovej hmoty v 17 
prípadoch

• Merania obvodu pása sa zúčastnilo len 
33 účastníčok, u týchto došlo zníţeniu 
obvodu pása v 19 prípadoch oproti 
vstupnému meraniu. Bez zmeny 
obvodu pásu bolo 6 klientok a zvýšený 
obvod pásu sme namerali v 8 
prípadoch.



V júni kontaktovanie 31 z pôvodne prihlásených do programu:
• 24 uviedlo pravidelnú PA (z toho 9 kaţdý deň)
• online cvičenia nevyuţil nik z oslovených (7 nemá PC)

• 12 prednášok, cvičenie 4 skupín 2 x týţdenne
• február 2020 – predčasné ukončenie z dôvodu COVID-19

Vek (roky) ŢENY (n=27) MUŢI (n=4)

50 - 59 0 0

60 - 65 1 2

66 - 70 11 1

71 + 15 1



BMI MUŢI

(n=3)

ŢENY

(n=24)

Normálna hmotnosť (18,5 ≤ index

BMI < 25)

1 3

Nadváha (25≤ index BMI< 30) 2 11

Obezita (30 ≤ index BMI) 0 10

obvod pása (cm) MUŢI

(n =2)

ŢENY    

(n =33)

do 94 (M) 

do 80 cm (Ţ)

1 3

94 – 102 cm (M)

80 – 88 cm (Ţ)

1 5

nad 102  (M)

nad 88 cm (Ţ)

0 15



 Fakulta zdravotníctva SZU 
so sídlom v B. Bystrici

 Katedra fyzioterapie



 Na základe vyplnenia úvodného protokolu 
zaradenie účastníkov do skupín (podľa vybraných 
diagnóz)

 Zaradenie účastníkov programu FIT SENIOR do 
plánu pohybových aktivít na Fakulte 
zdravotníctva SZU v BB v rámci výučby a klinickej 
praxe v odbore fyzioterapia

 Mentori: PhDr. Denisa Ivaničová, 

Mgr. Zuzana Frčová Ph.D. 

študenti odboru fyzioterapia



 Anamnestické údaje

 Pohyblivosť (Tomayer)

 Rovnováha (Tinetti test, Push and release test, 
Duncan test)

 Riziko pádov a sila DKK (5 chair test)

 Kognitívne funkcie ( clock test)

 Kvalita ţivota (SF36v2- PCS, MCS)



 Septemeber 2019- máj 2020

 Ukončenie pohybového programu: február 
2020

 Moţnosť pokračovať formou online cvičenia 
(SAV)

 2- krát/týţdeň, 60 minút

 Dg: NCMP, VAS, RA, astma bronchiale, DM, 
kardiovaskulárne ochorenia, depresia/úzkosť



 Podľa stanovenej diagnózy

 Úvodná časť: zahriatie, rozcvičenie

 Hlavná časť: aeróbny tréning, silový tréning, 

tréning rovnováhy

 Záverečná časť: relaxácia, strečing



Parameter BMI Tomayer

(cm)

5 chair 

test 

(sek)

Tinetti 

test 

(body)

Push 

and 

release 

test 

(body)

Duncan

test (cm)

Clock 

test 

(body)

PCS 

(%)

MCS 

(%)

priemer 28,12 0,59 14,23 16,29 0,82 16,85 3,59 59,4

8

69,68

SD 3,78 8,9 2,93 1,06 0,8 4,97 1,21 16,9

4

18,24

min 21,25 -18 9 13 0 7 0 33,7

5

30,75

max 36,01 20 21,21 17 3 28 5 91,2

5

99

norma <25 0 12,6 16-17 0-1 >15 4-5 Nad 

50

Nad 50





 Randomizované kontrolované štúdie poukazujú 
na to, ţe aeróbne cvičenie zlepšuje kognitívne 
funkcie

 Kombinovaný aeróbny a silový tréning

 Motivácia a podpora

 Individuálny stav pacienta



 Aktívny prístup seniorov

 Rešpektovanie individuálnych charakteristík 
seniorov

 Pestrosť pohybového programu

 Pravidelnosť 

 Sociálny aspekt



Ďakujeme 
za pozornosť!


