
Inovatívny koncept, ktorý je plný hodnotných informácií o zdraví člove-
ka a zábavných aktivít orientovaných na zdravie je perfektnou aktivitou, 
ktorú môžete ponúknuť zamestnancom. Čo robia vaši zamestnanci pre 
svoje zdravie? Všetci vieme, že by sme mali športovať, zdravo sa stravo-
vať a dopriať si dostatočný odpočinok. Málokto to ale zvláda. Ponúknite 
im možnosť, aby sa skonsolidovala ich myseľ i telo. Podstatné je byť 
fyzicky fit a byť v stave psychickej pohody a vyrovnanosti. Program 
je prospešný nielen pre zamestnancov, ale i zamestnávateľov. Dokáže 
priniesť do kolektívu takú dávku pohody, zdravia a dobrej nálady, že 

sa to zaručene odrazí na efektivite zamestnancov, ich myslení a zabrá-
ni syndrómu vyhorenia. Celý koncept je pripravený tak, aby nezabral 
nezmyselne veľa času. Je v ňom sústredené to najdôležitejšie, čo môžu 
naši skúsení lektori ponúknuť. Vaši zamestnanci budú nadšení z formátu 
prednášok a aktívneho zapájania sa do prednáškového procesu odborní-
kov, ktorí si udržia ich pozornosť od začiatku až do konca. Prestávky sú 
obohatené rôznymi aktivitami, ktoré podporujú zdravie. Našou filozo-
fiou je efektívnosť, ktorú zaručene v tomto koncepte nájdete! Nikto 
predsa nemá času nazvyš...

Zamýšľate sa nad tým,
čo ponúknuť zamestnancom, 
aby boli fit nielen v práci?

Prečo si vybrať program 
fit nielen v práci? 

Inovatívna forma vzdelávania ľudí 
v oblasti zdravého životného štýlu

Prednášky renomovaných 
odborníkov

Ideálna forma na utuženie 
vzťahov v kolektíve

Predchádzanie syndrómu 
vyhorenia

Príjemná atmosféra, ktorá 
zaručene poskytne priestor na 
„vyvetranie hlavy“ a odľahčenie 
pracovného nasadenia

Hodnotné poznatky 
o zdraví samých seba

Dosiahnutie lepších 
pracovných výsledkov

Tréningový program FIT NIELEN V PRÁCI je presne to, čo hľadáte!



Miniprofily prednášajúcich
 
 
Mgr. Karin  
Zábranská 

Školeniam a tréningom personálu sa venuje už od roku 1997. Je odborným 
poradcom a konzultantom pre firemné, najmä predajné a servisné tímy 
a pomáha s využitím ich potenciálu v oblasti komunikácie, orientácie 
na zákazníka, marketingu a psychológie predaja. Ako certifikovaný kouč 
koučuje majiteľov a manažérov firiem pri vedení a motivácii zamestnancov. 
Zabezpečuje a realizuje Assessment a Development centrá. Je zakladateľ-
kou a konateľkou maxwill s.r.o.. Spolupracuje s firmami všetkých veľkostí, 
od živnostníkov, cez hotely, malé a stredné firmy až po výrobné závody 
a nadnárodné korporácie, napr. McDonalds, Porsche Slovakia, Volkswa-
gen, Audi, SEAT, ŠKODA, Mercedes-Benz, KIA, ELIT, BestDrive. S nezis-
kovou organizáciou Deťom s rakovinou realizuje motivačno-vzdelávacie 
stretnutia pre zdravotnícky personál a lekárov Kliniky detskej hematológie 
a onkológie a tiež pre Neonatologickú kliniku intenzívnej medicíny LF UK 
a DFNsP Bratislava. Je mentorom Univerzitného technologického inkubáto-
ra STU v Bratislave, ktorého cieľom je podpora začínajúcich podnikateľov. 
Pravidelne prednáša na workshopoch v coworkingových centrách.  
Viac informácií nájdete na www.maxwill.sk 
 
 

PaedDr. Vlado  
Zlatoš, PhD.
 

Je expert na funkčnú kondíciu, optimálne stravovanie i trvalo udržateľnú 
životosprávu a problematikou sa zaoberá už od roku 2000. Je odborným 
konzultantom olympijských športovcov ako Matej Tóth, kanoisti Tarr / 
Vlček, Danka Barteková a ďalší. Je autorom desiatok publikácií, cvičeb-
ných programov, receptúr doplnkov výživy i autorom vyše 200 odborných 
článkov na vlastnom blogu. Je tvorca viacerých inovatívnych projektov 
ako telocvične Skill LAB (www.skills.sk), stolička NESEDA (neseda.com), 
aplikácie pre meranie metabolického zdravia METFLEX (metflex.me) či 
aplikáciu pre digitálnu antropometriu SOMATON (somaton.me). Spolu 
s manželkou Tinou šíria kultúru výživného pohybu a funkčného stravova-
nia v našej krajine. Viac informácií nájdete na: www.vladozlatos.com alebo 
instagrame: @vladozlatos. 

Eva Klára Krajčíková
Manažér pre korporátnu klientelu
0903 989 241
krajcikova@alfamedicalteam.com
www.alfamedicalteam.com

BONUS
Účastníci FIT NIELEN V PRÁCI zdarma 
získajú vzorky produktov pre zdravie.  
Na www.alfamedicalteam.com/obchod/ 
si môžete  vybrať zo širokej ponuky 
doplnkov výživy, zdravotníckych pomôcok 
a dermatokozmetiky.

Zdravie z prírodnej 
lekárne

Ochutnáte bylinkové čaje 
Herbex a prírodné fit drinky. 
Poradíme Vám, ktoré bylinky si 
vybrať pre svoje zdravie. 

Štruktúra programu

Psychológia 
trvalo udržateľnej 
životosprávy

• pevná vôľa nerieši formovanie postavy
• pekné telo nie je cieľ, ale nástroj
• manuál na zdravé, funkčné a vitálne telo

Preži v tíme

• Úsmev nielen pre kamaráta
• Vysielaj zrozumiteľne
• Kritika bez bolesti
• Neber to osobne

Strava, ktorá má 
funkciu aj výsledky

• ako hodnotiť svoje metabolické zdravie
• prečo tuky nie sú voľba, ale povinnosť
• vzorový deň stravovania 
 

Tvoj postoj 
rozhoduje

• Škrečok v krabici
• Uvoľni svoj potenciál
• Vnútorná motivácia
• Sebanapĺňajúce sa proroctvo

ORGANIZÁTORI KONTA K T

Partner prestávky v pohybe:


