
Deň pre Vaše zdravie



• Deň pre Vaše zdravie je bonusom VšZP pre mestá a obce, kde sa
stretáva s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom obyvateľov.

• zamestnávateľov, ktorí chcú urobiť niečo významné pre zdravie
svojich zamestnancov.

• Návštevníci a účastníci majú možnosť bezplatne získať dôležité
informácie o svojom zdravotnom stave, môžu si dať zmerať
napríklad obsah tuku, vody či minerálov v organizme.
Zaujímavosťou je určenie biologického veku. Veľmi dôležitým
napríklad obsah tuku, vody či minerálov v organizme.
Zaujímavosťou je určenie biologického veku. Veľmi dôležitým
parametrom je obsah viscerálneho tuku / tuku na vnútorných
orgánoch/. Meriame krvný tlak, BMI (index telesnej hmotnosti) a
pod.

• Praktická je i naša prenosná pobočka, pomocou ktorej vybavíte
svoje požiadavky ohľadom zdravotného poistenia priamo v mieste
Vašej spoločnosti ako aj registráciu do ePobočky VšZP.

• Súčasťou osvetovo preventívnej akcie môžu byť aj doplnkové
merania ako napríklad meranie cholesterolu, vyšetrenie materských
znamienok alebo kurzy prvej pomoci. Prípadne sa môžete zúčastniť
praktického nácviku správnej techniky čistenia zubov.



Komplexná analýza ľudského tela

komplexná analýza 
ľudského tela 
na profesionálnom 
analyzátore IOI – meranie 
hmotnosti, % telesného 
tuku, obsah vody v tele, 
BMI index, WHR, objem BMI index, WHR, objem 
svalového tkaniva, odhad 
biologického veku a pod.



Praktický nácvik správnej
techniky čistenia zubov



Záverečná odborná konzultácia s lekárom



Registrácia do ePobo čky 
a konzultácia v oblasti  
zdravotného poistenia



Personálne a materiálno-technické 
zabezpečenie podujatí



Vybavenie do interiéru

• prezenta čná 
stena

• roll up
• pult
• stolíky a stoli čky
• reklamné 

predmety
• stojan na letáky



• stan
• roll up
• pult

Vybavenie do exteriéru

• pult
• stolíky a stoli čky
• reklamné predmety
• stojan na letáky

Poisťovňa, ktorá je vždy s vami



Zabezpečenie ve ľkých podujatí napr. firemné dni, športové dni a pod .

• 3 nafukovacie stany
• Prevencia vzniku rakoviny 

hrubého čreva
• Prevencia vzniku cievnej 

mozgovej príhody
• BIG Daylong - ochrana 

pred slnkom

Poisťovňa, ktorá je vždy s vami



Vzor letáku k podujatiu –
dodáme v elektronickej 
podobe, bude taktiež v 

A1-stojanoch na 
podujatí, na web stránke  

a FB VšZP.

Regionálny marketingový zamestnanec 
pre nitriansky kraj:

Roman Borza
0910 864 187, roman.borza@vszp.sk

a FB VšZP.



Ďakujeme za pozornos ť

Poisťovňa, ktorá je vždy s vami

Ďakujeme za pozornos ť


