
MOST – SPOLU CHRÁNIME VAŠE SRDCIA 
 

SRDCOVÝ FESTIVAL DOBRÉHO ŽIVOTA 
 

projekt pod záštitou 
 



KTO SME 

Projekt MOST – Mesiac o Srdcových Témach pri Slovenskej nadácii srdca vznikol    
v roku 2006    

Spoločná platforma MOST – Spolu chránime vaše srdcia existuje od roku 2017 - 
spojila doterajšie úspešné aktivity 3 subjektov:  

 

Slovenskej nadácie srdca s projektom MOST  

aktivity a pacientsku základňu občianskeho združenia Únia pre zdravšie 
srdce  

odbornú záštitu Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

 

Projekt je komunikovaný pod logom zlučujúcim všetky subjekty  



SEPTEMBER –  
MESIAC  O  SRDCOVÝCH  TÉMACH 
Merania v lekárňach BENU 

 Bezplatné merania krvného tlaku a glykémie vo 
vybraných lekárňach BENU – 76 meracích miest v SR 

 
 Srdcový festival dobrého života – Eurovea, Bratislava 

  Srdcové záležitosti:  
 Odborné konzultácie pre širokú verejnosť a celé 

rodiny 
 Ukážky prvej pomoci 
 Kreatívny kútik pre deti 

 Pre zdravé srdce: 
  Merania krvného tlaku, obvod pása, cukor a tuk 

v tele  
 Srdcové aktivity: 

  Beh / chôdza srdca – „Aby vaše srdce nezlyhalo“ 
 
 

16.9.2019 – 
20.9.2019  
 

20.9.2019 – 
piatok  

 
 
 



BEZPLATNÉ MERANIA V LEKÁRŇACH  
od 16.9. – 20.9.2019 

V týždni od 16.9.2019 – 20.9.2019 budú pre širokú verejnosť poskytované 
BEZPLATNÉ merania krvného tlaku a glykémie. 

Merania môžete zabsolvovať až na 76 meracích miestach na Slovensku 

 

 



SRDCOVÝ FESTIVAL 
DOBRÉHO ŽIVOTA  

20. 9. 2019, Eurovea 
Bratislava 

 10.00 – 20.00 hod. 

Organizácia festivalu s all inclusive 
aktivitami: 

bohaté odborné informácie a 
prednášky  

bezplatné merania krvného tlaku , 
BMI, cukru v krvi, či tuku v tele 

pohyb a zábava pre zdravé srdce 

chytľavá hudba a aktivity pre pozitívnu 
myseľ 

 



PROGRAM FESTIVALU 
Priestor, kde Vás každá aktivita chytí za srdce:  

Program: 

Srdcové záležitosti – odborné poradenstvo, edukácia a kreatívny 
kútik 

 Vo vybraných hodinách počas dňa bude k dispozícii  
odborná prednáška podľa preferencií partnerov 

 Priestor na registráciu do združenia Únia pre zdravšie srdce 

 Každý, kto bude mať záujem, bude môcť do pripravenej urny 
vhodiť otázku, ktorá ho zaujíma. Odpovedať budú odborníci 
na mieste 

 Medzi prednáškami bude v stane názorná ukážka prvej 
pomoci KPCR 

Pre zdravé srdce – bezplatné merania  

 V priestoroch festivalu bude  zabezpečený stan pre 
bezplatné merania krvného tlaku, BMI, a pod. 

Srdcové aktivity - Beh / Chôdza srdca  
                   „Aby vaše srdce nezlyhalo“ 



Beh srdca. Aby vaše srdce nezlyhalo 



ĎAKUJEME  
A  

TEŠÍME  SA  NA  VAŠU  ÚČASŤ 


