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AKO TO CELÉ VZNIKLO?

Jedného dňa na káve



AS Property v spolupráci s ProFyzio
vytvorilo pre vás unikátny program, ktorý ponúka

komplexné a dlhodobé riešenie pre zlepšenie
zdravia a pracovnej pohody

vašich zamestnancov so zreteľom na ich 
individualitu.

Andrea Szabová: 
„V rámci modernej 

správy budov a 
fungovania firiem je 
potrebné dávať ľudí 

na prvé miesto!“

Zuzana Woleková:
„Pre človeka je 
dôležité poznať 

všeobecné princípy 
fungovania tela a 

pohybu v prostredí!“



PREČO                             ?

FYZIO = telo a fyzický svet

REST ART = umenie oddychovať

RE START = opakovaný štart, obnova



Štúdie ukazujú, že takmer 90% nášho života trávime vo vnútorných priestoroch.

Našou víziou je prepojiť človeka a budovu. Jednoducho a ekonomicky priniesť efektívne 
riešenia pre zlepšenie zdravia a pracovnej pohody priamo do prostredia, v ktorom človek 

trávi najviac času.

PREČO                             ?



VIETE ŽE: DLHODOBÉ SEDENIE MÁ NEGATÍVNY VPLYV 
NA TELESNÉ A DUŠEVNÉ ZDRAVIE VAŠICH 
ZAMESTNANCOV?

Najviac času trávime v práci. Začnime sa 
k sebe správať konštruktívne!

VIETE ŽE: VNÚTORNÉ PROSTREDIE BUDOV OVPLYVŇUJE 
ZDRAVIE A POHODU VAŠICH ZAMESTNANCOV?

Najviac času trávime v práci. Začnime si všímať 
vnútorné prostredie!

REŠTARTUJME SA!



PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ



ZA VŠETKÝM SEDÍ ČLOVEK!



“BETTER BUILDINGS ARE WELL!”

WELL ako zdravé budovy

WELL ako certifikácia WELL

Už aj budovy majú svoju certifikáciu orientovanú na vplyv prostredia na človeka. 
Populárna je najmä v zahraničí certifikácia WELL. Je určená pre nové i existujúce budovy 

a je nástrojom na meranie a hodnotenie parametrov vnútorného prostredia 
ovplyvňujúcich zdravie a pohodu užívateľov. 

Samotná WELL certifikácia je postavená na lekárskom výskume.



Ako funguje fyziorestart? 

• Oboznámime sa s prácou, pracovnými návykmi a pracovným prostredím Vašich zamestnancov

• Vyhodnotíme a zanalyzujeme zistené skutočnosti

• Vytvoríme a spoločne s Vami prekonzultujeme návrh na zlepšenie

• Ponecháme to čo je dobré a navrhneme úpravy, ktoré si nevyžadujú ďalšie finančné náklady na
vybavenie kancelárie

• Naučíme zamestnancov pochopiť základné princípy fungovania ľudského tela v prostredí a 
vysvetlíme mu jeho vplyv na zdravie

• Pomôžeme každému zamestnancovi pri tvorbe zdravého osobného priestoru

• Odhalíme včas začínajúce poruchy pohybového systému a poskytneme ich riešenie priamo na
pracovisku

• Zabezpečíme pravidelnosť a trvalú udržateľnosť



Fyziorestart workshop 
• Človek a zdravie

• Človek a prostredie

• Pohybový systém a jeho funkcia

• Vplyv polohových a pohybových návykov na
človeka

• Najčastejšie poruchy pohybového systému

• Príčiny verzus dôsledky

• Dýchanie, držanie tela, sed, spánok

• Konštruktívny pohyb

• Ergonómia v práci a v dennom živote

• Vplyv pracovného miesta a prostredia na človeka

• Osobné „restart zóny“

• Praktické ukážky a konzultácie



FyziorestartDiagnostika - individual

• Človeka

• Pracovného miesta

• Prostredia 

• Riešenie – konzultácia a poradenstvo



FyzioLab

• Individuálna pravidelná 
fyzioporadňa, 
konzultácie, ergonómia,  
tréning priamo vo firme



Pravidelný FyzioTréning

• Pohybové učenie
• Návrat k vrodením pohybovým vzorcom z obdobia dojčaťa
a batoľaťa a prechádzame pohybom až po súčasnosť
• Kontrola, koncentrácia, koordinácia, stimulácia, relaxácia 
= sprítomnenie
• Komplexná práca na úrovni tela, mysle a duše



SNAZZYBEE FIT – APLIKÁCIA



DAJME ĽUDÍ NA PRVÉ MIESTO !


