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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH  VÝROBKOV 
 
Úlohy 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý 
a objektívny výkon štátneho zdravotného a úradnej kontroly potravín 

Štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín sme vykonávali podľa  
vypracovaného regionálneho plánu úradnej kontroly na rok 2009, ktorý bol vypracovaný na 
základe viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného 
zdravotníctva, v súlade s novou legislatívou. Výkon štátneho zdravotného dozoru resp. 
úradnej kontroly potravín sa zabezpečoval v jestvujúcich  potravinárskych zariadeniach. 

Kontroly boli vykonané podľa vypracovaného plánu práce na rok 2009 v zariadeniach 
: ZSS ústavne vyvarujúce – 14, ZSS ústavné nevyvarujúce – 7, ZSS uzavreté vyvarujúce - 21,  
ZSS uzavreté nevyvarujúce – 13, ZSS otvorené vyvarujúce – 143, ZSS otvorené nevyvarujúce 
– 153, ZSS – rýchle občerstvenie – 11, ZSS – čerpacie stanice – 4, ZSS sezónne – 6, stánkový 
predaj – 37, výrobne cukrárskych výrobkov – 22, výrobne zmrzliny – 22, predaj cukrárskych 
výrobkov – 22, predaj zmrzliny – 11, výroba lahôdkarských výrobkov – 9, predaj 
lahôdkarských výrobkov – 16, predaj potravín – 29, predaj kozmetických výrobkov a PBÚ – 
47, predaj ovocia a zeleniny – 4, predaj mäsa a mäsových výrobkov – 2,  predaj potravín na 
osobitné výživové účely – 3, iné výrobne – 4. 

Bolo odobratých spolu 338 vzoriek potravín, 17 vzoriek kozmetických výrobkov, 3 
vzorky materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami – spolu 353 vzoriek. 
Hygienickým požiadavkám pre mikrobiologickú kontamináciu nevyhovelo 16 vzoriek 
a chemicky nevyhoveli 3 vzorky.  
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov SR. Plniť opatrenia, vyplývajúce 
z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20.6.2001, úloha 
B. 2) 

V spolupráci s oddelením podpory zdravia a oddelením hygieny detí a mládeže 
vykonávame činnosť so zameraním na ozdravenie výživy detí a mládeže na základných a 
stredných školách, tehotných žien v rámci klubu matiek, zamestnancov podnikov a 
organizácií a to formou prednášok a besied. V zariadeniach pre deti a mládež bolo 
vykonaných 14 prednášok zameraných na zásady racionálnej výživy a zdravý životný štýl 
s cieľom zdravotno-výchovného pôsobenia na deti a mládež, ale tiež aj na rodičov a 
pedagógov. V súvislosti s programom ozdravenia výživy bolo vykonaných 7 prednášok pre 
tehotné ženy v rámci klubu matiek, 24 prednášok pre zamestnancov podnikov a organizácií.  
 
3. Zabezpečiť na všetkých Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR 
skvalitnenie poradenských činností 

Poradenská činnosť na ozdravenie výživy bola zameraná na zmeny stravovacích 
zvyklostí obyvateľstva, zmeny postojov občanov k vlastnému zdraviu a na formovanie 
občanov  o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových druhoch potravín 
a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. Poradenskú činnosť sme vykonávali 
systematicky pri prednáškovej činnosti alebo besedách pre mládež, dospelú populáciu 
a individuálne v rámci poradne výživy. Zdôrazňovali sme ozdravenie v zmysle znižovania 
živočíšnych tukov, príjmu cukrov, soli a zvyšovania konzumácie surového ovocia a zeleniny.  
  
4. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad 
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zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre 
celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové 
doplnky. 

Bolo vykonaných 44 úradných kontrol v cukrárenských výrobniach a predajniach, 25 
v  lahôdkarských výrobniach a predajniach a 33 vo výrobniach a predajniach zmrzliny. 

V rámci výkonu úradných kontrol potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín boli odobrané a laboratórne analyzované tieto 
epidemiologicky rizikové potraviny : 
- lahôdkarské výrobky –  spolu bolo odobratých 33 vzoriek, z nich bolo 30 vzoriek 
vyšetrených mikrobiologicky, (nevyhoveli 4 vzorky pre zvýšený počet koliformných 
mikroorganizmov, kvasiniek a  koagulázopozitívnych stafylokokov) a 27 vzoriek na 
chemický rozbor na obsah konzervačných látok a pH. Výsledky chemických rozborov boli 
vyhovujúce. 
- cukrárske výrobky – spolu bolo odobratých 56 vzoriek. Na mikrobiologické vyšetrenie, 
bolo odobratých 33 vzoriek, z nich 3 nevyhoveli mikrobiologickým požiadavkám pre 
prekročenie počtu koliformných mikroorganizmov a kvasiniek. Chemicky bolo vyšetrených 
52 vzoriek na prítomnosť syntetických farbív a náhradných sladidiel. Výsledky rozborov boli 
vyhovujúce. 
- zmrzlina – spolu bolo odobratých 49 vzoriek. Na mikrobiologické vyšetrenie bolo 
odobratých 33 vzoriek,  z nich 5 nevyhovelo mikrobiologickým požiadavkám pre zvýšený 
počet kvasiniek, plesní a mikroorganizmov Enterobacteriaceae.  Chemicky vyšetrených bolo 
44 vzoriek na prítomnosť syntetických farbív. Výsledky rozborov boli vyhovujúce. 
- detská výživa – spolu odobratých bolo 41 vzoriek z distribučnej siete, z toho 15 vzoriek 
bolo  vyšetrených na obsah dusičnanov a dusitanov, 10 vzoriek potravín na výživu dojčiat 
a malých detí na báze ovocia a obilia na vyšetrenie reziduí pesticídov, 4 vzorky potravín na 
výživu dojčiat a malých detí bolo vyšetrených na prítomnosť mykotoxínov (patulín 
a aflatoxín) a 12 vzoriek detskej výživy na mliečnom základe bolo vyšetrených 
mikrobiologicky. Vyšetrované vzorky v sledovaných ukazovateľoch vyhoveli. 
- potraviny na osobitné výživové účely - boli odobraté 4 vzorky z distribučnej siete, toho 
1 vzorka bola vyšetrená na prítomnosť náhradných sladidiel a 3 vzorky boli vyšetrené na 
obsah gluténu. Vyšetrované vzorky v sledovaných ukazovateľoch vyhoveli. 
- výživové doplnky - boli odobraté 2 vzorky z distribučnej siete, na vyšetrenie chemického 
rizika – Pb, Cd, Hg a na prítomnosť syntetických farbív a obsah náhradných sladidiel. 
Vyšetrované vzorky v sledovaných ukazovateľoch vyhoveli. 
 
5. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 

Podľa  usmernenia na výkon ŠZD nad kozmetickými výrobkami na rok 2009 bolo 
v októbri odobratých 5 vzoriek kozmetických výrobkov pre dospelých na chemické 
vyšetrenie na prítomnosť vonných látok – potencionálne alergény : eugenol, izoeugenol, 
kumarín, benzylalkohol, benzalbenzoát, cinamylalkohol, cinamal, benzylsalicylát, 
benzylcinnamát, 2-benzylidénheptanál, hexylcinnamaldehyd, geraniol, linanol, citronelol, 
citral, metyl-2-oktinoát, a 3-fenyl-2-pentylprop-2-én-1-ol. Podľa výsledkov laboratórnych 
rozborov kozmetické výrobky sú označované v zmysle požiadaviek NV SR č. 658/2005 Z. z.  
 
6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlorované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
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Na tejto úlohe sme sa podieľali odoberaním vzoriek podľa stanoveného časového 
harmonogramu regionálneho plánu odberu vzoriek v rámci úradnej kontroly na rok 2009. V 
roku 2009 sme odobrali : 
- 15 vzoriek detskej a dojčenskej výživy s obsahom mrkvy a listovej zeleniny na vyšetrenie 
obsahu dusičnanov a dusitanov. Ani v jednej z vyšetrených vzoriek nebolo zistené množstvo 
uvedeného kontaminantu ktoré by mohlo ohrozovať zdravie detí.  
- 10 vzoriek potravín na výživu dojčiat a malých detí na báze mlieka na vyšetrenie obsahu 
rezíduí prípravkov na ochranu rastlín. Výsledky laboratórnych rozborov boli negatívne.   
- 4 vzorky potravín na výživu dojčiat a malých detí na vyšetrenie mykotoxínov (patulín 
a aflatoxín). Výsledky laboratórnych rozborov boli negatívne. 
- 38 vzoriek potravín bolo vyšetrených na obsah ťažkých kovov (34 vzoriek na obsah Cd, 38 
na obsah Pb, 20 na obsah Hg, 6 na obsah Cu). Výsledky laboratórnych rozborov boli 
negatívne. 
- 138 vzoriek epidemiologicky rizikových druhov potravín bolo vyšetrených na 
mikrobiologické a chemické riziko. 12 vzoriek hygienickým požiadavkám nevyhovelo pre 
mikrobiologickú kontamináciu. Všetky vzorky vyhoveli v sledovaných chemických 
ukazovateľoch.  
 
7. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
spoločenstva ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR a 
RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
V rámci tejto úlohy bolo v roku 2009 doručených 15 hlásení RAPEX o výskyte nebezpečnej 
kozmetiky v obchodnej sieti. Výskyt týchto výrobkov nebol v našom okrese zistený. Boli 
doručené 4 hlásenia RAPID ALERT o nebezpečných škodlivých predmetov prichádzajúcich 
do styku s potravinami. Na základe týchto hlásení sme vykonali kontroly v distribučnej sieti. 
Nebol zistený výskyt týchto výrobkov a predmetov. 
 
8. Zabezpečiť výkon úradnej kontroly nad potravinami v rámci viacročných 
národných plánov kontroly podľa požiadaviek č. 43 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 882/2004 z 29.4.2004 o úradných kontrolách v zmysle kompetencií 
vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v zmení neskorších predpisov  

Úradnú kontrolu potravín sme vykonávali podľa regionálneho plánu na rok 2009 
vypracovaného na základe viacročného národného plánu úradnej kontroly, ktorý je v súlade 
s novou legislatívou. Úradné kontroly potravín sa vykonávali v jestvujúcich  potravinárskych 
zariadeniach. Bolo vykonaných 600 kontrol, z toho v rámci úradnej kontroly potravín 105 a v 
rámci štátneho zdravotného dozoru 495 kontrol.  
 
 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Úlohy 
 
1.Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia 

Plnenie  NPPZ  sú cieľom všetkých aktivít v rámci  zdravotno-výchovnej činnosti . 
Jedná sa o prednášky, besedy na  rôzne témy, organizovanie výjazdov poradne zdravia , 
distribúcia zdravotno-výchovných plagátov, letákov apod. Zabezpečili sme a vykonali  
celkom 273 prednášok pre deti, mládež, obyvateľov v produktívnom veku pre tehotné ženy a 
seniorov . Bolo uskutočnených 35 výjazdov  poradne zdravia    do škôl,  podnikov a obecných  
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úradov v okrese. Vykonávali sme vyšetrovanie a poradenskú činnosť individuálne   podľa  
záujmu a výsledkov biochemických ukazovateľov. 
 
2. Zabezpečiť  zvýšenie  zdravotného uvedomenia  a zlepšenie  zdravotního  stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním  rizikových faktorov  zdravia 

Zvýšenie zdravotného uvedomenia s cieľom zlepšenia zdravotného stavu 
zabezpečujeme poskytovaním komplexného zdravotno-výchovného poradenstva zameraného 
na zlepšenie zdravotného stavu občanov prostredníctvom úpravy ich spôsobu života. Túto 
činnosť poskytujeme všetkým záujemcom v rámci poradenského centra a jednotlivých 
poradní na našom RÚVZ Bardejov. V poradni  zdravia bolo vyšetrených 642 klientov / 225 
mužov, 417  žien/  v  poradni výživy 150 klientov /102 žien , 48 mužov/ . Klienti do tejto 
poradne sú odporúčaní zo základnej poradne. 
      Záujemcom v poradni výživy zisťujeme stravovacie zvyklosti pomocou dotazníka 
a z vyplnených dotazníkov pomocou programu Alimenta zisťujeme nutričný príjem. Každý 
výsledok individuálne zhodnotíme a navrhneme zmeny, ktoré kontrolujeme pri ďalšej 
návšteve.  
V poradni na optimalizáciu pohybovej aktivity  uskutočňujeme   stretnutia spojené 
s poradenstvom a úpravou jedálnička pri nadváhe. V mesiaci máj sme začali aj s cvičením  
pre mladšie ženy. Cvičenia sa zúčastňujú  ženy s nadváhou .Celkom bolo 110 stretnutí 
s cvičením so staršími ženami a 39 stretnutí - cvičení  mladších žien . 

V rámci poradne na odvykanie fajčenia sme vykonali individuálne jednorazové  
poradenstvo pre 52  záujemcov  a poradni AIDS sme vykonali poradenstvo pre 8 záujemcov. 
Poradenstvo pre tehotné ženy vykonávame v rámci klubu matiek. Stretnutia uskutočnili 
celkom 42 krát . Boli zabezpečené prednášky a besedy  v spolupráci  s odd. gynekológie, 
 pediatrie, anesteziológie  NsP n.o. Bardejov,  na témy: Výhody a riziká epidurálnej analgézie 
pri pôrode, Dojčenie,  Príprava na pôrod, O využití pupočníkovej krvi, Životospráva 
v tehotenstve, Cvičenie pre ženy- príprava  na pôrod, Starostlivosť o novorodenca a boli 
zabezpečované návštevy na pôrodnici. 
 
3. Zabezpečiť  zlepšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 

V rámci zlepšenia informovanosti širokej verejnosti využívame spoluprácu 
s masovokomunikačnými prostriedkami.  Propagovali sme činnosť poradenského centra na 
RÚVZ . Články s aktuálnou problematikou sme uverejnili k  svetovému dňu tuberkulózy, 
svetovému dňu pohybu - vyzvi srdce k pohybu,  svetovému dňu nefajčenia,  k svetovému dňu 
boja proti drogám , o srdcovocievnych ochoreniach a aktivitách  v súvislosti so  svetovým 
dňom srdca - dňom „D“. Celkom sme uverejnili 9 článkov v regionálnej tlači a 3 články   na 
webovej stránke RÚVZ /k svetovému dňu boja proti drogám a nezákonnému obchodovaniu 
s nimi, k svetovému dňu srdca a svetovému dňu diabetu/. V Bardejovskej televízii boli 
odvysielané 3 reportáže  a 3 informácie v teletexte o aktuálnej problematike /vyzvi srdce 
k pohybu, deň D - riziká KVCH,  svetový deň diabetu/. 
Informovanosť zvyšujeme aj distribúciou zdravotno-výchovných materiálov, ktoré nám 
poskytuje ÚVZ SR, alebo si tvoríme  sami podľa aktuálnej problematiky. Vytvorili sme  39 
zdravotno-výchovných letákov,  ktoré distribuujeme na ambulancie, do škôl pri ZV-akciách 
a výjazdoch poradne zdravia.  
 
4. Podieľať sa na plnení Programu podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 

V roku 2009 pokračujeme v plnení Programu podpory zdravia znevýhodnených 
skupín populácie. Na plnení tohto programu sa spolupodieľajú aj 3 komunitní pracovníci 
zdravotnej výchovy. 
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Nadviazali  sme spoluprácu s lekármi - pediatrami , obvodnými lekármi , gynekológmi  
a  podľa konkrétnych informácií o problémoch , ktoré lekári určili za prioritné, sa v teréne 
vykonávajú intervencie a pohovory s jednotlivcami. Bolo vykonaných 109 návštev a 
pohovorov s lekármi. V teréne  komunitní pracovníci zdravotno -výchovným  pôsobením 
zabezpečili účasť 652  rómskych detí na očkovaní u  pediatrov ,   zabezpečili 1038 rómskych 
občanov na preventívnej prehliadke, detské poradne navštívilo na podnet KPZV 320 matiek 
s deťmi. V rámci  individuálnej edukácie  bolo oslovených 8351 rómskych  občanov. 
 Ďalej boli vykonané pre rómske deti  prednášky o stomatohygiene,  osobnej hygiene ďalej 
o prvej pomoci  o problematike TBC,  fajčení a drogách,  zdravej výžive a zdravom životnom 
štýle pre tehotné  ženy a pre matky - starostlivosť o novorodenca,  dieťa,  pre mládež - 
sexuálne zdravie. Celkom  bolo vykonaných 54 prednášok  pre rómskych občanov a deti . 
V tomto roku  vykonala firma ASANARATES s.r.o. Košice  4 etapy plošnej deratizácie 
a dezinsekcie /2 jarné a 2 jesenné/  v šiestich  rómskych osadách . Túto činnosť sme 
zabezpečili po stránke organizačno–informatívnej. Všetky etapy  prebehli bez problémov 
a podľa kontrolných zistení sa  znížil výskyt hlodavcov a hmyzu  v týchto osadách.  
 
5. Hodnotiť kvalitu dopadu efektívnosti podpory zdravia a preventívnych programov 
podpory zdravia u vybraných skupín 

Počet klientov poradne zdravia za rok 2009  bol   642   /225 mužov   a   417 žien/. 
Najväčší   počet  záujemcov bol  vo  vekovej  skupine   45 až 54 ročných - 195 klientov, 35 - 
44    ročných    bolo   149 klientov,   25-34  ročných     108 klientov ,      55-64     bolo  116  
klientov,   65 a viac ročných bolo 60 klientov, do 25 ročných bolo 14 klientov. 

     Krvný tlak. Hypertenzia I.  u prvovyšetrených bola zistená  najviac vo vekovej kategórii 45-
54  ročných ,  mužov  bolo 17 /42%/ a žien 15 /25%/.Hyperteniza II. bola zistená u 6 mužov 
/15% / a 7 žien /11%/,   hypertenzia III.  bola  u 2 mužov /5%/ a 1 ženy /1,5%/.   
Vo vekovej  kategórii  35-44 ročných  bola zistená hypertenzia I.   u 11 mužov /36%/ a 4 žien 
/6%/ , hypertenzia II.  u 3   mužov /10%/ a 2 žien /3%/.  Hypertenzia III. nebola v tejto 
vekovej kategórii zistená u žiadneho klienta.          
Cholesterol: Celkový cholesterol bol  zvýšený vo vekových kategóriách  45 – 54 ročných 
u 27 mužov /40%/  a 76 žien /59%/, u 35-44 ročných  mali 19 muži /47,5%/ zistený zvýšený 
cholesterol a 42 žien /41%/, v kategórii  55-64 ročných malo zvýšené hodnoty 44 žien /55%/ a 
16 muži /53%/.  Aj v mladšej kategórii  25-34 ročných mali 9 muži /30%/ zistený zvýšený 
cholesterol  a 13 žien /17%/. Triglyceridy vo  vekovej kategórii 35-44 ročných malo 12 žien 
/69%/ a 16 mužov /37%/, zvýšené hodnoty triglyceridov,  vo  vekovej kategórii 45-54 boli u 
63 klientov  27 žien /25%  / a 36 mužov /59%/ ,  vo vekovej kategórii  55-64 ročných malo 
vyššie hodnoty 24 klientov 17 žien /30%/  a 7 mužov /35%/. Nízka pohybová aktivita 
prevláda vo všeobecnosti a premieta sa do nízkych hodnôt HDL cholesterolu. Nevyhovujúci 
HDL cholesterol bol zistený  u 73 mužov /55%/ a 140 žien /61%/. Napriek tomu, že niektorí 
klienti pohybovú aktivitu zvýšili, však na hodnotách sa to výrazne neodzrkadlilo,  nakoľko 
túto aktivitu nevykonávali pravidelne. 
WHR: Centrálnu obezitu malo zistenú 214 žien /59%/ a 123 mužov /76%/. 
         V rámci poradne výživy vyhodnocujeme jedálničky a dotazníky častosti konzumácie 
 niektorých potravinových komodít  V roku 2009 navštívilo poradňu výživy 150 klientov .V 
mladšej vekovej kategórii do 34 rokov ich bolo 51 klientov /21 mužov 30 žien/ v staršej 
vekovej kategórii ich bolo 99 /27 mužov, 72žien /. 
 Pri hodnotení jedálničkov môžeme konštatovať, že prekročenie energetického príjmu nad 
110 % OVD /odporúčaných výživových dávok/ bolo zistené iba  u 7% klientov v staršej  
vekovej kategórii mužov 6 % u žien /23%  mužov v mladšej vekovej kategórii a u 2% žien . 
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V príjme bielkovín   sa OVD nad 110 % prekročili až v 70 % v staršej skupine mužov 
u staršej skupiny žien to bolo  u 43% . U mladších mužov  to bolo v 61 % a mladšie ženy 
prekračovali bielkoviny nad 110%  v počte 40%. 
Príjem tukov viac prekročili staršie skupiny a to muži v 59 % a ženy 27 %  a mladší muži 
u 570 % ženy 23 % . 
Príjem sacharidov nenaplnili OVD všetci zo skupiny mladších mužov a starších žien 
v rozmedzí 89 %-96 %. Napriek zdravotno-výchovnej osvete sa stále nenapĺňajú OVD vo 
vitamíne C, hrubej vláknine a v pitnom režime. Mladšie ženy nenaplnili OVD v príjme 
vitamín C v 56 %, vlákninu v 63 % a pitný režim v 46 %.Staršie ženy v príjme vitamínu C 
nenaplnili OVD v 47%, vlákninu v 69 %, pitný režim v 51 %. Mladší muži nenaplnili OVD v 
príjme vitamínu C v 66 %, vlákninu v 66 %, pitný režim v 28 % a starší muži vo vitamíne C 
nenaplnili OVD v 62 % v príjme vlákniny v 59 % a v pitnom režime v 48%. 
Všetkým  sledovaným klientom sme poradili  ako upraviť stravovanie na zlepšenie nutričnej 
hodnoty stravy  aj s  cieľom  zníženia nadváhy. 
7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v podpore zdravia 

Na zvyšovanie informovanosti a vedomostí  vybraných skupín obyvateľov   /detí, 
mládeže, tehotných žien,  znevýhodnených skupín populácie / vykonávame prednášky a 
besedy. Tematika prednášok je zameraná na aktuálne problémy – fajčenie, drogy, riziká  
z nesprávneho životného štýlu výživa v tehotenstve, príprava na pôrod -cvičenie, dojčenie, 
bezbolestný pôrod, starostlivosť  novorodenca, prvá  pomoc základne hygienické návyky ako 
prevencia infekčných  ochorení, pedikulóza,  príprava na partnerstvo  rodičovstvo,  zdravotné 
riziká pri nesprávnom skladovaní požívatín, zdravá výživa,  dentálna hygiena, problematika 
tuberkulózy, osteoporóza, diabetes,  problematika AIDS. Celkom bolo zabezpečených  a 
vykonaných  273 prednášok a besied. Z toho 53 prednášok pre  skupiny rómskeho 
obyvateľstva /o stomatohygiene,  osobnej hygiene,  prvej pomoci o problematike TBC, 
fajčení a drogách,  zdravej výžive a zdravom životnom štýle pre tehotné  ženy,  pre matky- 
starostlivosť o novorodenca,  dieťa,  sexuálne zdravie/ . 
Poradenstvo pre tehotné ženy vykonávame v rámci klubu matiek. Bolo zabezpečované  
v spolupráci  s odd. gynekológie,  pediatrie,  anesteziológie NsP n.o. Bardejov. Bolo 
vykonaných 46 besied a prednášok  na témy: Výhody a riziká epidurálnej analgézie pri 
pôrode, Dojčenie , Životospráva v  tehotenstve,  Príprava na pôrod,  Starostlivosť 
o novorodenca. 
 
8. Zabezpečiť plnenie programu prevencie obezity a nadváhy      

V rámci programu  plníme projekty na znižovanie nadváhy a zvyšovanie kondície 
pre 2 skupiny starších žien a skupinu  mladších   žien s nadváhou. Skupina  starších  žien  sa 
cvičenia na RÚVZ zúčastňuje  2x týždenne a celkove bolo 110 stretnutí. Skupina mladších 
žien chodí  1x týždenne  a celkom bolo  39 stretnutí – poradenstva a cvičení . 
 Do poradne je klientka odporúčaná zo základnej poradne .Každej  zmeriame  obsah 
podkožného tuku, aktívnej telesnej hmoty prístrojom Body stad  a toto meranie opakujeme  
a vyhodnocujeme po 3-4 mesiacoch pravidelného cvičenia.  
V rámci poradne výživy vyhodnocujeme ženám  jedálničky a radíme  ako upraviť stravovanie 
s  cieľom  zníženia nadváhy .  
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 D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Úloha č. 1 
 
Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7. 8. 2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti 
 V  rámci zdravotno-výchovnej intervencie bolo zamestnancami RÚVZ v Bardejove, 
hlavne oddelením hygieny detí a mládeže realizované 10 besied a  4 prednášky v zariadeniach 
pre deti a mládež v našom okrese, zameraných na zásady racionálnej výživy a  zdravý životný 
štýl s cieľom zdravotno-výchovného pôsobenia na detí a mládež, ale tiež aj na rodičov 
a pedagógov. Zdravotno-výchovné pôsobenie v tomto smere sa vykonáva permanentne  v 
rámci  výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach pre deti a mládež a v rámci 
plnenia projektov na ochranu a podporu zdravia deti a mládeže.  Bol realizovaný projekt 
„Monitoring stravovacích zvyklostí a  výživových preferencií vybranej populácie detí SR a  
hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál“, v rámci ktorého bol 
vykonaný dotazníkový prieskum stravovacích zvyklostí, 24 hodinovej spotreby potravín 
a fyzickej aktivity detí vekovej skupiny 4-6 ročných   v   dvoch  materských školách, v jednej 
mestskej a druhej vidieckej. Databáza zo získanými údajmi bola za účelom komplexného 
vyhodnotenia projektu zaslaná gestorovi,  priebežne sa bude vykonávať aj regionálne 
vyhodnocovanie projektu a získané informácie budú využívané v rámci edukačných aktivít 
vykonávaných pre deti a mládež, ich rodičov a učiteľov v školách a v školských zariadeniach. 
V novom školskom roku sa monitorovala  a  podporovala realizácia projektu „Schéma 
školského ovocia“, na ktorý sa pripravujú viacerí prevádzkovatelia školských zariadení a škôl. 
Začiatkom nového kalendárneho roku 2010 sa má začať tento projekt realizovať vo všetkých 
materských školách a niektorých základných školách v meste Bardejov a tiež v niektorých   
zariadeniach   v rámci  okresu   cestou   dodávateľa    Agrodružstvo    Sedliská  
/ Vranov nad Topľou/. 
Do zariadení pre deti a mládež, ale aj účastníkom zdravotno-výchovných akcií sú rozdávané 
zdravotno-výchovné materiály (brožúry, letáky a pod.) o zdravej výžive detí.  
 
Úloha č. 2 
 
Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy  

Táto úloha bola realizovaná priebežne pri  výkone štátneho zdravotného dozoru 
a v školských stravovacích zariadeniach, v rámci ktorého boli okrem iného kontrolované 
jedálne lístky z hľadiska ich časovej štruktúry a obsahovej štruktúry pokrmov. V rámci 
plnenia projektu „Monitoring stravovacích zvyklostí a  výživových preferencií vybranej 
populácie detí SR  a  hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s  konzumáciou jedál“ 
bol v  MŠ,  Komenského 24 v  Bardejove a  v  MŠ, Toplianska 152 v  Raslaviciach vykonaný 
počas piatich dní jedného týždňa odber vzoriek celodennej stravy na zistenie energetickej a  
biologickej hodnoty stravy, stanovenie vybraných kovov, chloridu sodného a dusičnanov 
a odber vzoriek nápojov pripravovaných v rámci pitného režimu detí  na stanovenie farbív.  
Realizácia projektu bola priebežne prerokovávaná s  prevádzkovateľmi a vedúcimi zariadení 
školského stravovania pri uvedených MŠ. Všetky vedúce školských stravovacích zariadení sú 
metodicky usmerňované na dodržiavanie všeobecných zásad pri zostavovaní jedálnych 
lístkov tak, aby  vychádzali z vekových potrieb stravovanej skupiny, aby bolo prihliadané na 
vhodný výber surovín, ročné obdobie a ďalšie skutočnosti, ktoré by v pozitívnom zmysle 
ovplyvňovali zdravotný stav stravovaných detí a mládeže. Problematika rozvoja školského 
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stravovania v súvislosti so zásadami zdravej výživy je pravidelne konzultovaná 
s metodičkami pre školské stravovanie v našom regióne aj s vedúcimi  zariadení spoločného 
stravovania pri MŠ  a  ZŠ pri výkone štátneho zdravotného dozoru a  v rámci ich pracovných 
stretnutí.  
 
Úloha č. 3 
 
Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 
 
 V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru  v školských stravovacích zariadeniach 
zamestnanci oddelenia hygieny detí a mládeže pravidelne sledovali podiel mlieka a mliečnych 
výrobkov v každodennej strave detí predškolského a školského veku. Podľa našich zistení,  
v priebehu roku 2009 sa realizácia školského mliečneho programu rozšírila o nové spôsoby 
distribúcie mlieka a mliečnych  výrobkov do škôl. V niektorých materských a základných 
školách sa tento naďalej vykonáva cestou školských jedální podávaním mliečnych desiat, 
novinkou je  využitie  mliečnych automatov v troch základných školách v meste Bardejov.  
V ďalších školských zariadeniach sa realizuje projekt spoločnosti Danone „školská mliečna 
liga“, v rámci  ktorého  sa žiakom distribuujú jogurty.   
Mlieko a mliečne výrobky sú  zaraďované do jedálnych lístkov vo všetkých zariadeniach 
školského stravovania, využívajú sa na prípravu mliečnych pokrmov v rámci obedov, 
prípravu desiat aj olovrantov (mlieko, kakao, biela káva, karamelové mlieko, jogurty, puding, 
krupica, tvarohové nátierky a pod.). 
V školskom roku 2009/2010 sa mliečny program prostredníctvom zariadení školského 
stravovania  vykonáva v  ZŠ Pod Papierňou 1 v Bardejove, kde sa mliečneho programu 
zúčastňuje 24 žiakov z celkového počtu 151 žiakov, v ZŠ Arm. gen. L. Svobodu v Bardejove, 
kde  z celkového počtu  435 žiakov sa na mliečnom programe denne zúčastňuje v priemere 81 
žiakov,  v ZŠ s MŠ Zborov  sa  mliečneho programu zúčastňuje 240 z 399 žiakov ZŠ a  42 
detí MŠ, ďalej  v  MŠ Gerlachov 25 detí, v ZŠ Gerlachov 61 žiakov, v MŠ Dubinné 11 detí 
a v MŠ Hrabovec 15 detí. Mliečny program sa realizuje aj v stravovacích zariadeniach pri 
 materských školách v meste Bardejov: MŠ Nábrežná - 138 detí,  MŠ Nový sad - 68 detí,  MŠ 
Bardejovská Nová Ves - 39 detí, MŠ Gorkého -138 detí, MŠ Pod Papierňou - 90 detí, MŠ 
Komenského 24 – 132 detí, MŠ Komenského 47 – 137 detí,  MŠ  Kukorelliho  – 69 detí, MŠ 
Arm. gen. L. Svobodu - 127 detí. Školský mliečny program v rámci vlastnej školskej jedálne 
zabezpečuje tiež Gymnázium L. Stöckela v Bardejove, ktorý využíva 141 zo 630 žiakov tejto 
školy. Spolu sa tejto formy školského mliečneho programu v roku 2009 v priemere 
zúčastňovalo 1578 detí a mládeže. Mlieko a mliečne výrobky do zariadení školského 
stravovania pri vyššie uvedených školách sú dovážané na základe objednávok z  humenskej 
mliekarne (polotučné mlieko pasterizované ochutené 200 ml jahoda, čokoláda, vanilka, biely 
jogurt a pod.). 
Spoločnosť RAJO začala v okrese Bardejov v roku 2009 realizovať školský mliečny program 
určený pre základné a stredné školy prostredníctvom chladiacich mliečnych automatov, 
v ktorých si žiaci môžu zakúpiť balené dvojdecilitrové mlieko s vanilkovou, kakaovou, 
jahodovou príchuťou a Acidko neochutené 1% tuku. V meste Bardejov boli tieto automaty 
inštalované v troch školách, a to v  ZŠ na Komenského ul. č. 23, ktorý v priemere využíva 
265 žiakov z celkového počtu 829 žiakov,  v ZŠ na ul. Pod Vinbargom 1, ktorý v priemere 
využíva 200 žiakov z celkového počtu 604 žiakov a v  ZŠ na Wolkerovej ul. č. 10, v ktorej sú 
inštalované 2 mliečne automaty, tieto v priemere využíva 480 žiakov z celkového počtu 634 
žiakov.  Prostredníctvom automatov sa mliečneho programu zúčastňovalo v priemere 945 
žiakov. Celkom sa v okrese Bardejov školského mliečneho programu s využitím vyššie 
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uvedených foriem v priemere zúčastňovalo  2523 detí MŠ a žiakov základných a stredných 
škôl. 
Projekt spoločnosti Danone „školská mliečna liga“, prostredníctvom ktorého si žiaci môžu 
zakúpiť za zvýhodnené ceny jogurty je zabezpečený v ZŠ Komenského 23 Bardejov, ZŠ Pod 
Papierňou 1 Bardejov, ZŠ B. Krpelca Bardejov,  CZŠ sv. Egídia Bardejov, ZŠ Pod 
Vinbargom 1 Bardejov, ZŠ s MŠ Hertník , ZŠ Gerlachov a v ZSS pri SPŠ na Komenského ul. 
v Bardejove (školský internát). Uvedený projekt nie je súčasťou školského mliečneho 
programu.   

V rámci realizácie  mliečneho programu v školách a v školských zariadeniach bola 
vykonávaná konzultačná, poradenská a zdravotno-výchovná činnosť s cieľom výchovy detí 
ku zdravému životnému štýlu a zvýšeniu nedostatočnej spotreby mlieka a mliečnych 
výrobkov u detí a mládeže. 
 
Úloha č. 4 
Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 

Táto úloha sa realizuje v  rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v predškolských 
a školských zariadeniach pre deti a mládež a zdravotno-výchovnými aktivitami zamestnancov 
RÚVZ.  V súvislosti so zabezpečovaním a podporou realizácie pitného režimu na školách a 
preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov bolo v roku 2009 v rámci štátneho 
zdravotného dozoru vykonaných 128 kontrol v zariadeniach školského stravovania a 15 
kontrol v školských bufetoch, zriadených v priestoroch škôl a školských zariadení.  Kontroly 
boli okrem iného zamerané na rešpektovanie požiadaviek podľa § 8 vyhlášky MZ SR č. 
527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Pravidelne 
sa sleduje zabezpečovanie dostupnosti nápojov počas celého pobytu detí v školských 
a predškolských zariadeniach, nielen pri podávaní jedál.  Z hľadiska ochrany zdravia sa 
zdôrazňuje potreba správneho pitného režimu vhodnými nápojmi, ktorými sú napr. pitná 
voda,  nesladené čaje, riedené ovocné šťavy a pod. Najčastejšie podávaným nápojom 
v priebehu dňa je čaj. V predškolských zariadeniach sa tekutiny roznášajú ráno do 
jednotlivých tried. Každé dieťa má v priebehu dňa možnosť kedykoľvek sa napiť. Súčasťou 
každého obeda v zariadeniach pre deti a mládež je aj poskytovanie nápojov. V malých 
vidieckych základných školách, ktoré nemajú vlastné stravovacie zariadenia, si pitný režim 
žiaci zabezpečujú sami – nosia si nápoje z domu, prípadne konzumujú pitnú vodu, ktorá je 
k dispozícii vo všetkých predškolských a  školských zariadeniach. Pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru sú zodpovedné osoby v zariadeniach pre deti a mládež metodicky 
usmerňované na správne zásady pri realizácii pitného režimu detí a mládeže. Poradenská 
činnosť v tejto oblasti je vykonávaná aj v rámci organizovania zotavovacích podujatí, vrátane  
škôl v prírode.  

Informácie o dôležitosti pitného režimu sú súčasťou všetkých zdravotno-výchovných 
aktivít v oblasti zdravej výživy detí a mládeže.  
 
Úloha č. 5 
Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
 V spolupráci s oddelením podpory zdravia sú v tejto oblasti vykonávané rôzne 
zdravotno-výchovné aktivity (prednášky, letáky, plagáty, brožúry) pre deti a mládež, hlavne 
na základných  a   stredných  školách v   okrese Bardejov. Uvedené aktivity sa vykonávajú na 
základe požiadaviek škôl. V  rámci medzinárodného dňa boja proti drogám bol v spolupráci 
s odd. podpory zdravia vykonaný workshop spojený s  2 prednáškami, s využitím výsledkov 
prieskumov a drogách, na SSOŠ na Hviezdoslavovej ul. v Bardejove a prednáška pre žiakov 
v ZŠ Raslavice. V  hodnotenom  období  bolo zamestnancami  RÚVZ  vykonaných  35 
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prednášok a  besied. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v  predškolských a 
školských zariadeniach bolo v roku 2009 vykonaných 182 kontrol, zameraných na 
dodržiavanie zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 
predpisov.  
 
Úloha č. 6 
 
Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov 
a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných  a vysokých škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti. 

Oddelenie hygieny detí a mládeže sa pravidelne podieľa na opakovaných celoštátnych 
prieskumoch o alkohole a drogách ESPAD a TAD u  žiakov základných škôl, študentov 
stredných škôl a gymnázií v okrese Bardejov. V roku 2009 do prieskumu nebolo v okrese 
Bardejov vybrané žiadne z týchto zariadení. Výsledky prieskumov z predchádzajúcich rokov, 
ale aj nové poznatky týkajúce sa zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, ako aj 
učiteľov boli využívané pri vykonávaní intervenčných aktivít, ktorá bola vykonávaná 
v spolupráci s odd. podpory zdravia u najviac ohrozenej skupiny populácie, ktorou sú deti 
a mládež.  
 
 
E.  POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA  
 
 
1.  Zabezpečiť kontrolu dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z.z. a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov 
        Vykonávajú sa kontroly fajčenia v školách a školských zariadeniach, zariadeniach 
spoločného stravovania, cukrárňach, obchodných domoch  a kinách. O tejto činnosti 
zasielame mesačne správu na ÚVZ SR. Celkom v roku 2009 bolo vykonaných 451 kontrol. 
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH   OCHORENÍ 
 
Úlohy: 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami SZO a krajinami EÚ 
 
Riešenie: 

Pravidelné povinné očkovanie sa vykonáva proti jedenástim prenosným ochoreniam 
a to proti tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým 
invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke a mumpsu. Očkovacie 
schémy sú súčasťou očkovacieho kalendára na rok 2009, ktorý je vypracovaný v súlade so 
zákonom MZ SR č.355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a s kategorizáciou očkovacích látok, určených na povinné očkovanie detí platnou od 1.1.2009 
a v súlade s cieľmi „Zdravie 21“ a inými akčnými programami.  
Vlastné očkovanie je zabezpečované  praktickými lekármi pre deti a dorast a dospelých v 
okrese Bardejov. Trendom sú kombinované vakcíny. Očkovacia schéma, ktorá je 
súčasťou očkovacieho kalendára na rok 2009 bola zaslaná všetkým praktickým lekárom pre 
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deti a dorast a dospelých nášho okresu. V našom okrese pracuje 18 praktických lekárov pre 
deti a dorast a 23 praktických lekárov pre dospelých. 
V priebehu roku 2009, na základe informácii z ÚVZ SR, boli praktickí lekári pre deti a dorast 
pravidelne informovaní o všetkých zmenách v očkovaní, prípadne o nedostatku niektorých 
druhov vakcín. Informácie im boli podané písomnou formou v informácii o mesačnej 
epidemiologickej situácii. (očkovanie proti pneumokokom, očkovanie proti chrípke, 
nedostatok vakcín s obsahom difterickej zložky, očkovanie proti varicelle a pod.) 
 
2. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR 

   
Pravidelne vykonávanou kontrolou očkovania k 31.8. sledujeme zaočkovanosť našej 
populácie. Kontrola povinného očkovania detí a dospelých v okrese Bardejov za  rok 2009 
bola vykonaná za obdobie od 1.9.2008 do 31.8.2009  podľa Usmernenia hlavného hygienika 
SR č.OE/6264/2009 z  23.7.2009 a bola zaslaná 10.10.2009. Vo všetkých ambulanciách pre 
deti a dorast bola v rámci povinného očkovania  bola zaočkovanosť vyššia ako 99 %. Pri 
kontrole očkovania neboli zistené nedostatky v evidencii, dokumentácii a vo výkone 
očkovania. 
V našom okrese nie sú utečenecké tábory, preto ani problémy s tým súvisiace sa nás netýkali. 
Postvakcinačné  reakcie po očkovaní neboli hlásené. 
Pri kontrole očkovania neboli zistené závažnejšie problémy, menšie problémy sa riešili 
priebežne, osobným kontaktom s lekármi, zasielaním upozornení rómskym spoluobčanom, 
aby sa dostavili na povinné očkovanie. 

Pri kontrole očkovania bola na jednotlivých ambulanciách všeobecných praktických 
lekárov pre deti a dorast vykonaná kontrola so zameraním na dodržiavanie chladového 
reťazca. Kontrolou bolo zistené, že vo všetkých (18) ambulanciách sú k dispozícii samostatné 
chladničky na uchovávanie vakcín, taktiež je pravidelne vykonávaná kontrola chladového 
reťazca chladničkovými teplomermi a sú zaznamenávané údaje o dosiahnutej teplote.  

Vyhodnotenie kontroly očkovania v našom okrese bolo zaslané do 15.10.2009 na 
RÚVZ so sídlom v Prešove. 
 

 
G.  OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1. ZABEZPEČIŤ ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 
ZAMESTNANCOV Z PRACOVNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNÝCH 
PODMIENOK A SPÔSOBU PRÁCE  
 
       Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
            V okrese Bardejov  evidujeme programom ASTR 182 zamestnancov, ktorí 
vykonávajú prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie z hľadiska zdravotných rizík  a to u 16 
zamestnávateľov.  

V roku 2009 bolo vydaných 6  rozhodnutí na zaradenie pracovných činností do 
kategórie rizikových prác:  
1/  BAUEXPORT, s.r.o., Bartošovce – drevovýroba v Bartošovciach 
2/  KORADA, spol. s r.o., Stuľany – píla v Raslaviciach,  
3/  Jozef Šimco – ZEKO, Hlavná 2195, Bardejov – Dlhá Lúka – zámočníctvo-kovoobrábanie   
v Bardejove – Dlhá Lúka,  
4/  František Krakovský, Vyšná Voľa 72 – stolárska výroba vo Vyšnej Voli, 
5/  Šarišské pekárne a cukrárne, a.s., Prešov, Budovateľská 61, Prešov – pekáreň na ul.   
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     Duklianska 16, Bardejov, 
6/  Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice – prevádzka sietí VN a NN na ul. 
Štefánikova 2953, Bardejov, z ktorých  5 rozhodnutí bolo vydaných pre nové právne subjekty  
a 1 rozhodnutie pre spoločnosť KORADA s r.o., Raslavice, ktoré  bolo vydané na základe 
prehodnotenia rizík a aktuálnej objektivizácii faktorov pracovného prostredia. 

Rozhodnutia k novým rizikovým prácam boli vydané pre firmy, ktoré započali svoju 
výrobu v roku 2008  a 2009 a podali návrh na zaradenie pracovných činností do kategórie 
rizikových prác na základe vykonaného kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu 
škodlivých faktorov  pracovného prostredia a na základe hodnotenia zdravotných rizík.  Jedno 
rozhodnutie na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác  stratilo účinnosť 
z dôvodu vykonania technických a organizačných opatrení a následných prehodnotení 
kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík a ich preradení z kategórie 3 do kategórie 2 na 
základe aktuálnych  posúdení  rizík a vypracovaní nových posudkov o riziku. Týkalo sa to 
firmy KAMAX, k.s., Bardejov – pracovisko: kaliareň, rizikový faktor: hluk, profesia: kalič 
/dvaja zamestnanci/. 

V súvislostí s vydanými novými rozhodnutiami na zaradenie pracovných činností do 
kategórie rizikových prác nastal v roku 2009 oproti roku 2008 nárast zamestnancov 
vykonávajúcich rizikové práce o 11 zamestnancov.  

Najzávažnejšími rizikovými faktormi v pracovnom prostredí sú v poradí hluk, 
ionizujúce žiarenie a alergény. V súčasnosti dochádza k prehodnocovaniu faktorov práce 
a pracovného prostredia v NsP Sv. Jakuba,  n.o., Bardejov pracovnou zdravotnou službou 
PaLS s.r.o., Konštantínova 17, Prešov. Na základe vykonanej aktualizácie hodnotenia 
zdravotných rizík v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov bude im v roku 2010 vydané nové 
rozhodnutie na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác. 

 
Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese Bardejov - podľa prevažujúcej 
činnosti - v organizáciách za rok 2009, (II. stupeň triedenia - podľa ISIC) 
  

Prevažujúca činnosť 
Počet exponovaných 

pracovníkov 
  Celkom Žien

02 Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby 8 0 
15 Priemyselná výroba 8 2 

19 Spracovanie kože a výroba kožených 
výrobkov 4 0 

20 Spracovanie dreva a výroba výrobkov 
z dreva 34 6 

25 Výroba výrobkov z gumy a plastov 2 0 

28 Výroba kov. konštrukcií a kov. výrobkov 
okrem výroby strojov a zariadení 16 0 

36 Výroba inde neklasifikovaná 9 1 
40 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 7 0 
45 Stavebníctvo 3 0 

50 Veľko a maloobchod, oprava motorových 
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 3 0 

85 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 88 63 
    
  S p o l u 182 72 

Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese Bardejov 
- podľa druhu a kategórie rizikových faktorov 
(I. stupeň triedenia) 
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Faktor 

Počet exp.     
pracovníkov 

 
3. kat. 

 
4. kat. 

Celko
m 

Žien Celkom Žien Celkom Žien 

Prach 23 2 20 2 3 0 
Hluk 81 7 75 7 11 0 
Vibrácie 12 0 7 0 5 0 
Chemické karcinog. 3 2 3 2 0 0 
Ionizujúce žiarenie 74 53 74 53 0 0 
Infekcie 11 8 11 8 0 0 
Alergény 24 21 24 21 0 0 
 
 
           Znižovanie zdravotných rizík z  veľmi jedovatých  a jedovatých látok  a prípravkov  

V rámci štátneho zdravotného dozoru sme vykonali  27 previerok   poľnohospodárskych 
subjektov so zameraním  hlavne na zisťovanie používania a skladovania jedovatých a veľmi 
jedovatých látok a prípravkov, vypracovanie posudkov o riziku a schválenie prevádzkových 
poriadkov, spôsob evidencie jedovatých a veľmi jedovatých látok a prípravkov, zabezpečenie 
odbornej spôsobilosti zamestnancov na prácu s jedovatými a veľmi jedovatými látkami 
a prípravkami a dĺžku odbornej praxe, poskytovanie OOPP zamestnancom a ich  používanie, 
zabezpečenie preventívnej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov a pod. 

V súvislostí s tým je možné konštatovať, že v poľnohospodárskych subjektoch sme 
nezistili používanie veľmi jedovatých látok a prípravkov. Pokračuje trend z predchádzajúcich 
rokov, že na ochranu rastlín sa používajú prípravky klasifikované len ako jedovaté, aj to len 
v ojedinelých prípadoch, pretože poľnohospodárske subjekty sa zamerali skôr na používanie 
menej škodlivých prípravkov, ktoré nie sú klasifikované ako jedy. V prevažnej miere sa 
uprednostňuje nákup prípravkov na ochranu rastlín priamo pred ich aplikáciou a len 
v potrebnom množstve, čím sa nevytvárajú skladové zásoby, resp. si poľnohospodárske 
subjekty zabezpečujú ochranu rastlín dodávateľským spôsobom, ktorým im dodávateľské 
firmy poskytnú kompletné  tieto služby. 

Previerkami neboli zistené žiadne závažné nedostatky, resp. porušenie právnych 
predpisov. 

V roku 2009 sme nezaznamenali žiadnu mimoriadnu situáciu a haváriu v okrese Bardejov 
súvisiacu s uvedenou problematikou. 

V súvislosti s overovaním poskytovania informácií zamestnancov v oblasti ochrany 
zdravia pri práci s chemickými faktormi bolo celkovo použitých 45 kontrolných listov. 
       Na internetovú stránku RÚVZ so sídlom v Bardejove sme uverejnili vzor žiadosti, vzor 
potvrdenia o dĺžke odbornej praxe a vzor čestného vyhlásenia o dĺžke odbornej praxe nového 
metodického usmernenia ÚVZ SR Bratislava zo dňa 27. 10. 2009 na overovanie odbornej 
spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami . 
 

Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych  a mutagénnych  faktorov  vrátane 
azbestu 

   Medzi pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity je v našom okrese zaradená 
práca s cystostatikami v onkologickej ambulancii  Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, ktorá je 
zároveň z hľadiska zdravotných rizík zaradená do tretej kategórie. V roku 2009 bolo 
spotrebovaných 5 748 ampuliek, čo je o 675 ampuliek menej ako v roku 2008. 

   V súvislosti so znižovaním zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych 
faktorov sme v prvom polroku 2009 v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali 37 
previerok so zameraním  na pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity, t. j. na 
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práce, pri ktorých dochádza k expozícii zamestnancov prachu z rôznych druhov tvrdého 
dreva. Išlo prevažne o drevospracujúce prevádzky, respektíve stolárske dielne. Podobne ako 
aj v predchádzajúcich rokoch bolo zistené, že v  drevospracujúcich resp. stolárskych  
prevádzkach sa opracovávajú alebo vyrábajú finálne výrobky z dubového a bukového dreva 
len sporadicky, t.j. nepravidelne na objednávky v obmedzených časových intervaloch. 
V stolárskych dielňach na výrobu nábytku sa využíva v prevažnej miere drevotrieskový 
materiál.      
 V súvislosti  s odstraňovaním azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sme 
schválili prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi pre firmu SAMP 
SLOVAKIA s.r.o., Bardejov, ktorá má oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov 
zo stavieb vydané UVZ SR dňa 10.8.2007, číslo: OPPL-6800/2007-Kr, s platnosťou do 
31.8.2012. 

Bytovým družstvám a správcovským spoločnostiam ako aj stavebným úradom 
v okrese Bardejov boli zaslané upozornenia na povinnosti vyplývajúce z usmernenia HH SR 
o odstraňovaní a opravách odpadových a kanalizačných rúr z azbestových materiálov 
v bytových jadrách a budovách na bývanie. 
  

Znižovanie psychickej  pracovnej  záťaže 
Psychickú pracovnú záťaž nemáme vyhlásenú a zaradenú do kategórie rizika 

z hľadiska nadmernej psychickej pracovnej záťaže na žiadnom pracovisku v okrese Bardejov. 
 

Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného a jednostranného    
zaťaženia 

V našom okrese nemáme vyhlásené rizikové práce z hľadiska dlhodobého 
nadmerného jednostranného zaťaženia. 

Pri prešetrovaní a hodnotení pracovných podmienok pri podozrení na profesionálne 
ochorenie z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia postupujeme podľa 
odborného usmernenia MZ SR – HH SR číslo: HH SR – 4802/2002 – HŽPP/HU zo dňa 
22.11.2002. 

V roku 2009 sme nemali hlásené žiadne podozrenie na chorobu z povolania z hľadiska 
DNJZ. 
 
  Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s  prácou  a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenia zdravia z práce   so zameraním na ochorenia chrbtice 

V roku 2009 sme  neprešetrovali žiadne podozrenie na iné poškodenie zdravia z práce 
so zameraním na  ochorenie chrbtice. 

 
Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci 

so    zobrazovacími  jednotkami 
 

V rámci posudkovej činnosti sme zisťovali priestorové podmienky na pracoviskách so 
zobrazovacími jednotkami ako aj požiadavky na pracovné miesto a jeho usporiadanie  v 36 
kanceláriách  v súvislosti s podanými žiadosťami na RÚVZ so sídlom v Bardejove o ich 
posúdenie. Pri previerkach neboli zistené žiadne závažné nedostatky. 

 Zároveň sa pomocou kontrolných listov /70/ overovalo poskytovanie informácií 
zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami zo strany 
zamestnávateľov, z ktorých sa zistilo, že: 
- väčšina  respondentov využíva ZJ viac ako polovicu pracovnej zmeny 
- väčšina respondentov mala vedomosti o vplyve ich práce a pracovných podmienok so ZJ 
na zdravie 
- respondenti by uprednostnili spôsob získavania informácií účasťou na školeniach 
- všetci zamestnanci majú možnosť prerušiť prácu so ZJ v určených časových intervaloch. 
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- jednotlivé pracoviská sú prevažne vybavené novými ergonomicky prispôsobiteľnými PC  
zostavami s LCD obrazovkami 
 
2. NAVRHOVAŤ A REALIZOVAŤ INTERVENČNÉ AKTIVITY ZAMERANÉ 
NA OCHRANU A PODPORU ZDRAVIA ZAMESTNANCOV (ZDRAVÉ   
PRACOVISKÁ) 
  
       RÚVZ so sídlom v Bardejove nie je riešiteľským pracoviskom danej úlohy. 
 
3. ZABEZPEČIŤ EFEKTÍVNY ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR V OBLASTI  
OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI ZAMERANÝ NA KONTROLU PLNENIA 
POVINNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽOV VYPLÝVAJÚCICH Z LEGISLATÍVNYCH 
ÚPRAV HARMONIZOVANÝCH S PRÁVOM EUROPSKÝCH SPOLOČENSTIEV. 
ZVÝŠIŤ ROZSAH ŠPECIALIZOVANÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ 
ZAMERANÝCH NA PRIORITNÉ OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
 V rámci štátneho zdravotného dozoru sa  zameriavame na kontrolu plnenia povinností 
zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom EÚ, najmä 
na dodržiavanie kritérií zdravých pracovných podmienok na pracoviskách a na špecifické 
riziká vplyvu práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. 
  

V rámci úlohy zvýšiť rozsah  špecializovaných odborných činností zameraných  na 
prioritné oblasti ochrany zdravia pri práci sme si  vychádzajúc z podmienok nášho regiónu   
stanovili úlohu: „Hodnotiť psychickú pracovnú záťaž pedagógov na Špeciálnych školách 
v našom okrese“ z dôvodu vyššej populácie rómskeho obyvateľstva nášho okresu. 

Keďže v roku 2008 sa nám pedagógovia zo ŠZŠ Bardejov odmietli  zapojiť do plnenia 
stanovenej úlohy, pre štatistickú významnosť súboru je potrebné rozšíriť počet pedagógov, 
ktorí by boli ochotní spolupracovať pri plnení uvedenej úlohy. Doposiaľ máme len malý 
súbor respondentov pozostávajúci z deviatich špeciálnych pedagógov zo ŠZŠ Zborov a zo 
štyroch špeciálnych pedagógov zo ZŠ Raslavice. Koncom roka 2009 prejavili záujem 
o plnenie tejto úlohy pedagógovia zo ZŠ a MŠ na ul. Poštárka v Bardejove, s ktorými budeme 
spolupracovať na danej úlohe v roku 2010. 
 
4. ZABEZPEČIŤ EFEKTÍVNY ODBORNÝ DOZOR NAD VÝKONOM ČINNOSTI 
PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ZAHŔŇAJÚCIM DOHĽAD NAD 
PRACOVNÝMI PODMIENKAMI A NAD ZDRAVÍM ZAMESTNANCOV 
V SÚVISLOSTI S PRÁCOU  

 
 V rámci  výkonu štátneho zdravotného dozoru sú zamestnávatelia upozorňovaní na 
plnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona NR SR č.355/2007 Z. Z. O ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení zákona NR SR 
č.140/2008 Z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni 
výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odboníkov, ktorí ju vykonávajú, a o 
požiadavkach na ich odbornú spôsobilosť.   
  Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, majú  
na posudzovanie pracovných podmienok a zdravotnej spôsobilosti na prácu  zabezpečené 
pracovné zdravotné služby dodávateľským spôsobom. 
         Pretrvávajúcim problémom je aj naďalej ostáva  zabezpečenie zdravotného dohľadu nad 
pracovným prostredím u zamestnávateľov do 19 zamestnancov, ktorí nevykonávajú rizikové 
práce. 
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H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
 
Úlohy : 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
           V rámci tejto úlohy  sme plnili prioritu č. 1, ktorá spočívala  v  sledovaní kvality pitnej 
vody z verejných  vodovodov v rámci monitoringu  a  výkonu štátneho zdravotného dozoru ( 
ďalej len ŠZD ).   
Zo 167  vyšetrených vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov  bolo 11 vzoriek 
nevyhovujúcich po mikrobiologickej stránke. U väčšiny vzoriek išlo len o minimálne 
prekročenie medznej hodnoty resp. najvyššej medznej hodnoty. Opakovane vyšetrené vzorky 
vôd boli až na jeden prípad vyhovujúce. Po chemickej stránke nevyhovovalo 6 vzoriek.  
V rámci ŠZD bolo vykonaných 6 kontrol verejných vodovodov, na základe ktorých boli 
vydané pokyny na odstránenie zistených nedostatkov. Počet zásobovaných obyvateľov z 
verejných vodovodov sa v posledných rokoch výrazne nemení.  
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
enviromentálneho hluku 
      Prevencii expozície hluku v životnom prostredí sme sa venovali pri  posudzovaní návrhu 
územných plánov obcí, zámerov  a v rámci vydávania záväzných stanovísk k umiestneniu 
stavieb.   
Meranie hluku v rámci štátneho zdravotného dozoru sa nevykonávalo.  
Koncom roka 2009 bola v Bardejove uvedená do skúšobnej prevádzky kogeneračná jednotka 
na biomasu, počas ktorej prevádzkovateľ  zabezpeči objektivizáciu hluku  v životnom 
prostredí.  V súvislosti s problematikou hluku z prevádzok na bývanie  sme riešili dva 
podnety (zvýšená hlučnosť z chladiacich zariadení predajne potravín a predajne mäsa). 
V obidvoch prípadoch došlo zo strany prevádzkovateľov k  zjednaniu nápravy.   
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie  
        Opatrenia  ktoré  sa realizovali  na predchádzanie ochoreniam súvisiacich  s užívaním 
pitnej vody spočívali v sledovaní kvality pitnej vody  v rámci monitoringu a v rámci výkonu 
ŠZD (uvedené v úlohe č. 1 a 4) ,  nariadení opatrení pre 4 obce v okrese najviac postihnutých 
povodňami, v poskytovaní informácii na vykonanie potrebných opatrení v  súvislosti so 
zaplavenými vodnými zdrojmi,  poradenskej činnosti,  prednáškovej činnosti (4)  a  
publikačnej činnosti (1). O poskytnutie informácii resp. poradenstva v oblasti pitnej vody pri 
príležitosti sv. dňa vody boli na RÚVZ so sídlom v Bardejove len piati záujemcovia. Oveľa 
väčší záujem bol o laboratórne vyšetrenie pitných vôd, ktoré RÚVZ so sídlom v Prešove  
v rámci tejto príležitosti nevykonával.   
Dôsledky nevyhovujúcej kvality vody na zdravie sme nezaznamenali. 
Prírodné kúpaliská v okrese nemáme.  
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie  
            Monitoring kvality pitnej vody z verejných vodovodov sa vykonával podľa 
vypracovaného harmonogramu. Bolo odobratých  160  vzoriek z toho 120 na minimálny 
rozbor (kontrolný monitoring) a 40 vzoriek  na úplný rozbor (preverovací monitoring – 
v ukazovateľoch, ktoré vyšetruje  RÚVZ so sídlom v Prešove). Z uvedeného počtu vzoriek 
bolo po mikrobiologickej stránke nevyhovujúcich 11 vzoriek. U väčšiny vzoriek išlo len 
o minimálne prekročenie medzných hodnôt  resp. najvyššej medznej hodnoty. Opakovane 
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vyšetrené vzorky vôd boli až na jeden prípad vyhovujúce. Za opakovane nevyhovujúcu 
vzorku vody bola uložená sankcia.  Po chemickej stránke nevyhovovalo 6 vzoriek (železo, 
voľný chlór, bór).  Prekročenie v ukazovateli železo a voľný chlór bolo len jednorazové.  Na 
odstránenie nedostatku v súvislosti s pretrvávajúcim prekročením najvyššej medznej hodnoty 
v ukazovateli bór bol prevádzkovateľovi vodovodu vydaný pokyn.     
V okrese nemáme udelenú ani jednu  výnimku na používanie vody, ktorá by nespĺňala 
hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody. 
Výsledky monitoringu kvality pitnej vody boli vkladané do  programu VYDRA. 

Kvalita vody na kúpanie  sa monitorovala   z  výsledkov laboratórnych rozborov 
vzoriek vôd, odobratých zamestnancami RÚVZ so sídlom v Bardejove  a vyšetrených RÚVZ 
so sídlom v Prešove na základe objednávok prevádzkovateľov kúpalísk resp. bazénov 
a v rámci ŠZD.   Celkové bolo vyšetrených 61  vzoriek vôd (kúpaliska s celoročnou 
a sezónnou prevádzkou).  Z bazénov s celoročnou prevádzkou (34 vzoriek) bola 
nevyhovujúca 1 vzorka z krytej plavárne po mikrobiologickej stránke, následne opakovaný 
odber nebol vykonaný pretože po zistení výsledkov laboratórneho rozboru už bol bazén 
vypustený (v mesiaci júl a august sa bazén nevyužíva). Ďalšie odobraté vzorky po napustení 
bazénu boli vyhovujúce. Po chemickej stránke nevyhovovali vyšetrené vzorky v 3 
ukazovateľoch (1 x amonné ióny, 2 x viazaný chlór a 1 x voľný chlór).   
S kúpalísk so sezónnou prevádzkou bolo vyšetrených  27 vzoriek. Vyšetrené vzorky vôd 
nevyhovovali v 9 ukazovateľoch  ( 2 x producenty, 2 x pH, 2 x voľný chlór a   3 x teplota ). 
Zo vzoriek vôd odobratých pred uvedením kúpalísk do prevádzky počas LTS nevyhovovali 2 
vzorky po mikrobiologickej stránke. Opakovane odobraté vzorky vôd boli vyhovujúce. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo na kúpaliskách vykonaných 13 kontrol,  pri 
ktorých neboli zistené žiadne závažnejšie  nedostatky.   
K hromadnému výskytu ochorenia návštevníkov  kúpalísk nedošlo.   
Do informačného systému Voda na kúpanie sa zadávali údaje o kúpaliskách, výsledky 
laboratórnych rozborov, správy o pripravenosti kúpalísk na LTS 2009, aktuálny stav  kúpalísk 
počas LTS a správa o vyhodnotení LTS. 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A 
KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Úlohy 
1.  - zabezpečiť výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
podľa viacročného plánu úradnej kontroly potravín RÚVZ Banská Bystrica 
vypracovaného podľa viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávaného 
orgánmi verejného zdravotníctva  
 - zabezpečovať plnenie mimoriadnych úloh v tejto oblasti podľa usmernenia ÚVZ SR 

Počas roka 2009 vykonali pracovníci odboru hygieny výživy 929 kontrol v rámci 
štátneho zdravotného dozoru a 341 kontrol v rámci úradnej kontroly potravín. Podľa plánu 
úradnej kontroly potravín RÚVZ Banská Bystrica bolo na laboratórne analýzy odobratých 
636 vzoriek potravín. 7x boli uložené opatrenia na mieste podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva  /§55 ods.1 písm. f a ods.2 písm. f  zák. 
355/2007 Z. z.- zákaz používania zariadení 1 x, písm. d – zákaz používania zdraviu škodlivej 
vody ako pitnej vody1 x, písm. g – uzavretie časti prevádzky 5x/ a  podľa zák. č. 152/95 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov boli opatrenia na mieste uložené  9x /§19 ods. 1, 
písm. a, ods.5  - zákaz umiestnenia výrobku na trh do doby vykonania ďalších analýz 7x, §19 
ods. 1, písm. b, ods.5  - zákaz umiestnenia na trh a stiahnutie z trhu zdraviu škodlivého výr. 2 
x/. V 15 prípadoch boli uložené pokuty za iné správne delikty podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
v celkovej sume 11755 € a podľa  zák. 152/1995 Z. z. 3 pokuty v celkovej sume 4000 €.  
Za správny delikt podľa § 10 ods. 7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení noviel boli uložené 4 pokuty v celkovej sume 1600 €. 
V rámci výkonu úradnej kontroly potravín a ŠZD bolo uložené spolu 66 blokových pokút 
v sume 2159 €. 

V rámci mimoriadnych úloh boli vykonané cielené kontroly zariadení CR počas 
zimnej turistickej sezóny vrátane motorestov a čerpacích staníc, mimoriadna kontrola 
hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania pred začatím letnej 
turistickej sezóny, 3 mimoriadne cielené kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických 
požiadaviek v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých 
obchodných reťazcov, mimoriadna kontrola vybraných výživových ukazovateľov 
konzumného mlieka a mliečnych výrobkov, mimoriadna cielená  kontrola zameraná na 
dodržiavanie hygienických požiadaviek v domovoch sociálnej starostlivosti, vrátane domovov 
dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti (charitné, hospice a pod.), ktoré nepatria medzi 
zdravotnícke zariadenia a 465 kontrol dodržiavania ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov v zariadeniach spoločného stravovania. 
2.  - zabezpečiť v spolupráci s odborom podpory zdravia kvalitnú činnosť poradne 
správnej výživy, poskytovať informácie o zásadách správnej výživy, o výživovej skladbe 
potravín, o nových druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy, 
upozorňovať na potrebu zmeny stravovacích návykov, na zmenu postoja k vlastnému 
zdraviu,  
- rozvíjať zdravotno-výchovné aktivity v oblasti výživy v potravinárskych zariadeniach 

Poradňa správnej výživy priebežne poskytuje poradenstvo pri osobných návštevách, 
ale aj telefonicky, príp. elektronickou poštou. Spolupracuje aj pri poradenstve pre deti 
a mládež. 
Informácie o zásadách správnej výživy boli poskytnuté formou prednášky študentkám SOU 
farmaceutického v Slovenskej Ľupči. Zdravotno-výchovne boli zamerané aj vystúpenia 
v rozhlase /príspevky o prídavných látkach v potravinách, čo s plesnivými potravinami 
v domácnosti, o pesticídoch a mykotoxínoch v potravinách, o vplyve mikrovlnných rúr na 
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potraviny a o stravovaní počas Vianoc/ a v televízii / význam mlieka vo výžive, jarná únava – 
stravovanie/. 

Zdravotno-výchovné pôsobenie v oblasti predchádzania výskytu a šíreniu 
alimentárnych chorôb bolo tiež súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej 
kontroly potravín. Pracovníčky odboru hygieny výživy zabezpečili aj prednášky pre 
potravinárskych pracovníkov v rámci 4 prípravných seminárov na skúšky odbornej 
spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti - manipulácie s potravinami 
a pokrmami a na seminári venovanom problematike predaja z dvora. 
3.  - na regionálnej úrovni podporovať výrobcov potravín s významným obsahom 
nutričných látok a výrobcov pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania 
uplatňujúcich pri ich výrobe zásady správnej výživy 

V rámci Plánu zdravia mesta Banská Bystrica bol prerokovaný so zástupkyňou MÚ B. 
Bystrica návrh na spoluprácu s RÚVZ B. Bystrica v oblasti podpory a propagácie zariadení 
spoločného stravovania, ktoré pripravujú pokrmy zdravej výživy a zároveň dodržiavajú 
prevádzkovú hygienu a zásady správneho skladovania potravín a pokrmov. Od mája 2009 do 
konca októbra bola realizovaná súťaž o naj reštauráciu prostredníctvom Radničných novín. 
Ako TOP reštaurácia Zdravého mesta Banská Bystrica za rok 2009  bola vyhlásená 
reštaurácia Angels na Hornej ulici v Banskej Bystrici. V tejto reštaurácii okrem širokej 
ponuky zdravých pokrmov sa venujú aj dôkladnému výberu kvalitných surovín, správnemu 
skladovaniu potravín a uchovávaniu pokrmov. Všetky priestory a technologické zariadenie 
udržiavajú v čistote a dobrom funkčnom stave. 
4. - podľa viacročného plánu úradnej kontroly potravín RÚVZ Banská Bystrica 
(plánu kontrol a plánu odberu vzoriek potravín) zabezpečovať výkon úradnej kontroly 
potravín  nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikových potravín, 
s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania mikrobiologických kritérií a systémov 
správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné diétne 
použitie, vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre 
dojčatá a malé deti a výživové doplnky  

V rámci úradnej kontroly potravín bolo odobratých 377 vzoriek epidemiologicky 
rizikových potravín, z toho 72 vzoriek cukrárskych výrobkov, 116 vzoriek zmrzlín a 189 
vzoriek lahôdkarských výrobkov so zameraním na mikrobiologické vyšetrenia a použitie 
prídavných látok, v lahôdkarských výrobkoch aj na pH. 

Sledovaná bola aj zdravotná bezpečnosť potravín pre dojčatá a malé deti – 
analyzovaných bolo 42 vzoriek uvedených výrobkov so zameraním na obsah dusičnanov, 
dusitanov, PCB, rezíduí pesticídov, kumarínu, patulínu, aflatoxínu B1 a mikrobiologické 
vyšetrenie.  

V 46 vzorkách epidemiologicky rizikových potravín neboli dodržané mikrobiologické   
kritéria, po stránke chemickej nevyhovelo 34 vzoriek lahôdkarských výrobkov, išlo o 
nedodržanie limitu pre pH lahôdkarských výrobkov. Vzorky potravín pre dojčatá a malé deti 
vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.  
5. - zabezpečenie štátneho zdravotného dozoru v oblasti kozmetických výrobkov, 
sledovanie vybraných regulovaných látok  vrátane potenciálnych alergénov v 
kozmetických výrobkoch, výkon preventívnych opatrení  

Podľa celoslovenského plánu odberu kozmetických výrobkov bolo odobratých a 
analyzovaných 15 vzoriek kozmetických výrobkov, v ktorých boli stanovované vybrané 
regulované látky a boli sledované mikrobiologické ukazovatele (5 vzoriek výrobkov na 
ochranu pred slnečným žiarením – UV filtre a mikrobiologické ukazovatele, 5 vzoriek 
kozmetických výrobkov na farbenie vlasov – farby na vlasy, 5 rôznych kozmetických 
výrobkov – ostatné konzervačné látky a mikrobiologické ukazovatele). Neboli zistené 
nevyhovujúce výsledky. 
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6.  - sledovať kontamináciu potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú 
dusičnany a dusitany, dioxíny a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá 
pesticídov, ťažké kovy, mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné 
výživové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové 
druhy potravín vo vzorkách potravín odoberaných podľa plánu odberu vzoriek,  
- presadzovať preventívne opatrenia na  znižovanie zdrojov  kontaminácie 

Vo vzorkách detskej a dojčenskej výživy boli sledované dusičnany a dusitany (10 vz.), 
PCB (2 vz.), rezíduá pesticídov (2 vz.), patulín (3 vz.), aflatoxín B1 (2 vz.).  

V 1 vzorke rýb boli analyzované ťažké kovy (Cd, Pb, Hg, As) a polychlórované 
bifenyly, 6 vzoriek rýb bolo analyzovaných na obsah histamínu. 

2 vzorky výživových doplnkov a bylinných čajov boli analyzované na obsah ťažkých 
kovov (Cd, Pb, Hg). 

Ťažké kovy boli ďalej analyzované vo vzorkách minerálnych vôd (Cd – 11 vz., Pb – 
11 vz., Hg – 11 vz., Ni – 11 vz., As – 11 vz., Cu – 2vz., Cr – 1 vz.) a vo vzorkách 
pramenitých vôd (Cd – 7 vz., Pb – 7 vz., Hg – 7 vz., Ni – 7 vz., As – 7 vz., Cu – 1vz.). 
Dusičnany a dusitany boli analyzované v 11 vzorkách minerálnych vôd a v 16 vzorkách 
pramenitých vôd. 
Ani v jednej vzorke nebol zachytený nadlimitný obsah sledovaných kontaminantov. 
7.  - vypracovať viacročný plán úradnej kontroly potravín podľa viacročného 
národného plánu úradnej kontroly potravín a aktuálne do neho zapracovávať 
požiadavky nových legislatívnych úprav EÚ 
Viacročný plán úradnej kontroly potravín bol v januári 2009 aktualizovaný a odovzdaný ÚVZ 
SR, priebežne je plnený. 
8. - zabezpečovať opatrenia pri hlásení zdravotne škodlivých potravín a kozmetických  
výrobkov Rýchlym výstražným systémom nad potravinami a krmovinami 
a kozmetických výrobkov  RAPEXom,  
- zabezpečovať pri zistení zdravotne škodlivých potravín a kozmetických výrobkov  
hlásenie kontaktným bodom 
Na základe 5 hlásení zo systému RAPID ALERT bolo vykonaných 16 kontrol, nájdený bol 1 
škodlivý výrobok. V rámci RAPEX-u bolo 11 oznámení o nevyhovujúcich kozmetických 
výrobkoch /obsahovali 62 hlásení národného kontaktného bodu pre RAPEX/, 
skontrolovaných bolo 302 subjektov, výskyt nevyhovujúcich výrobkov nebol zistený. 
9. - zabezpečiť pravidelný prenos údajov z výkonu úradnej kontroly potravín a štátneho 
zdravotného dozoru do celoslovenského informačného systému hygieny výživy 

Prenos údajov je vykonávaný aktuálne. Zaznamenávané sú jednak kontroly, jednak 
odbery vzoriek potravín a vykonávaná je registrácia nových prevádzkarní aj aktualizácia 
registrovaných prevádzkarní.  
10. - zabezpečiť vedenie a dopĺňanie údajov do regionálnej databázy v oblasti sledovania 
spotreby potravín a pozitívnych a negatívnych faktorov výživy v závislosti na 
stravovacích návykoch vybraných skupín obyvateľov SR 
Sledovanie výživových zvyklostí je vykonávané v rámci projektu „Sledovanie výživového 
stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“ a u klientov poradne správnej 
výživy, zároveň sú sledované aj výživové faktory – ich denná spotreba. Pre Európsky úrad 
bezpečnosti potravín (EFSA) boli spracované údaje získané v rámci projektu „Sledovanie 
výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie SR“ za rok 2008 do 
podrobnej databázy konzumácie potravín v EÚ.  
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B. ODBOR OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 
 
Úloha 1: Nastaviť správnu prax pri lekárskom ožiarení - vypracovať a uverejniť 
bezpečnostné návody a odporúčania.  
Na pracovnej porade v júni 2007 bola zriadená pracovná skupina, ktorá bude zodpovedná za 
riešenie tejto úlohy a ktorá určí aj náplň programov kvality. Členovia pracovnej skupiny sú 
RNDr.Ragan,PhD., Mgr.Tomek, RNDr.Vičanová, MUDr. Démant a Mgr.Kantová. Vedúci 
pracovnej skupiny je RNDr.Ragan, PhD. 
Lekárske vyšetrenia je potrebné rozdeliť do niekoľkých skupín (napr.: mamografia, 
rádiodiagnostika, rádioterapia, CT vyšetrenia, atď.) a náplne programov kvality vypracovať 
osobitne pre jednotlivé skupiny vyšetrení. Je potrebné určiť systém skúšok prevádzkovej 
stálosti pre jednotlivé typy pracovísk.  
Úloha 2: Vypracovať podrobné postupy a vzorové spôsoby zaznamenávania dávok, 
resp. údajov potrebných pre odhad radiačnej dávky pacientov, tak, aby mohli 
prevádzkovatelia v jednotnej forme predkladať Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky záznamy o dávkach pacientov a písomné záznamy o počte 
pacientov a veľkosti ožiarenia.  
Vypracovať podklady pre software pre potreby spracovania a vyhodnotenia dávok 
pacientov pre rôzne rádiodiagnostické typy vyšetrení. 
Na pracovnej porade v júni 2007 boli zriadené dve pracovné skupiny (pre rádiodiagnostiku 
a pre nukleárnu medicínu), ktoré budú riešiť úlohu č. 2 a 3. Členovia pracovnej skupiny pre 
rádiodiagnostiku sú RNDr. Böhm, Ing. Auxtová, RNDr. Čipáková, PhD., RNDr. Zóna, PhD. 
a Mgr. Trebichalský. Vedúci tejto pracovnej skupiny je RNDr. Böhm. Členovia pracovnej 
skupiny pre nukleárnu medicínu sú Mgr. Husár, RNDr. Ragan, PhD., Ing. Auxtová a RNDr. 
Čipáková, PhD. Vedúci pracovnej skupiny je Mgr. Husár.  
Úloha 3: Na základe celorepublikového monitorovacieho plánu vypracovať 
monitorovací plán pre územie Banskobystrického a Žilinského kraja a  návrh na 
dovybavenie radiačnej monitorovacej siete v spádovom území. 
Monitorovať radiačnú situáciu na území Banskobystrického a Žilinského kraja. 
Vypracovať správy, informovať verejnosť, poskytovať údaje príslušným inštitúciám. 
Ústredie radiačnej monitorovacej siete nevydalo na rok 2009 nový plán monitorovania, preto 
sme vykonávali monitorovanie v rozsahu stanovenom v monitorovacom pláne na rok 2008. 
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.674 zo 7. júla 2004, ktorým  bol 
poverený Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a niektoré regionálne úrady 
verejného zdravotníctva zabezpečením monitorovania a prenosom údajov o monitorovaní 
inštitúciám EÚ pribudlo monitorovanie úrovne rádioaktivity v zložkách životného prostredia. 
Cieľom monitorovania je zisťovanie úrovne a  dynamiky rádioaktivity v zložkách životného 
prostredia počas normálnej situácie ako aj pri radiačnom ohrození.  Hodnotenie ožiarenia 
obyvateľov z rôznych zdrojov žiarenia sa bude robiť celoštátne. Výsledky monitorovania sú 
pravidelne zasielané odboru OZPŽ ÚVZ SR. 
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad výkonov pri monitorovaní úrovne rádioaktivity 
v zložkách životného prostredia. 

  MESIAC 1 2 3 4 5 6
I. 
Polr. 7 8 9 10 11 12

II. 
Polr. spolu 

  spad 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 2 4 3 18 35
 O     V stavebný materiál 10 13 5 14 5 18 65 10 3 5 10 4 16 48 113
 D     Z voda 19 11 38 24 39 26 157 44 18 36 33 42 8 181 338
 B     O poda,tráva...           3 3             0 3
 E     R mlieko a mlieč. výrobky 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 1 8 14
 R     I ostatné potraviny     1   1   2 10 13 1   5   29 31
 Y     E iné (aerosoly...) 1   1 1 2 9 14 1   1       2 16
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         K spolu 33 28 49 43 51 60 264 69 38 47 47 57 28 286 550

 T     M dáv.prík.FH 4O G-L 22 16 12 29 22 25 126 31 10 12 27 18 2 100 226

 E     E dáv.prík. RSS             0             0 0
 R     R dáv.prík. Kontinuálne             0             0 0
 É     A TLD 120     120     240 120     120     240 480
 N     N spektrometria             0             0 0
 N     I iné             0   4         4 4
 E     A spolu 142 16 12 149 22 25 366 151 14 12 147 18 2 344 710
  mechanické 11 13 7 15 8 30 84 21 16 7 9 9 16 78 162

SPRACO- chemické 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 1 8 14
 VANIE iné - kombinované 21 14 41 27 42 29 174 47 21 39 36 46 11 200 374
  spolu 33 28 49 43 51 60 264 69 38 47 47 57 28 286 550
        S iné + kalib. + kontrol. 20 20 19 22 16 12 109 10 1 22 18 22 11 84 193

 G     P stavebné materiály 5 21 7 2 10 9 54 14 8 6 7 14 17 66 120
 A     E poda, tráva..           3 3             0 3
 M    K mlieko a mlieč. výrobky 2 1 2   2 1 8 1 1 2 1 1 2 8 16
 A     T ostatné potraviny       1     1 10   7 8 4   29 30
        R spady 5 2 4 8 4 2 25 3 1 5 3 3 2 17 42
        O biologický materiál             0             0 0
        M. radium 228             0             0 0
  pozadie 1 2     1   4           1 1 5
  spolu        33 46 32 33 33 27 204 38 11 42 37 44 33 205 409
celková vody + kalib. + kontrol. 12 22 45 41 28 66 214 39 9 27 40 22 21 158 372

ALFA pozadie 24 54 30 48 30 44 230 36 12 36 48 46 22 200 430
celková vody + kalib. + kontrol. 12 22 39 29 28 66 196 39 9 28 39 21 20 156 352

BETA pozadie 24 54 30 48 30 54 240 36 12 36 48 46 22 200 440
TRÍCIUM vody + kalib. + kontrol. 24 28 9 31 30 23 145 39 32 23 20 35 30 179 324

  pozadie 4 2 1 5 5 3 20 6 3 3 2 6 5 25 45

Sr-90 
mlieko + kalib. + 
kontrol. 4 28   16   8 56 8 12 8 12 4 12 56 112

  pozadie             0             0 0
Pb-210 vody + kalib. + kontrol.             0             0 0

  pozadie             0             0 0
Ra-226 vody + kalib. + kontrol.       4 8   12   2   2 3 0 7 19

  pozadie             0             0 0
  ovzdušie             0 1 4 3   7   15 15

RADÓN vody + kalib. + kontrol.           6 6 16 3 3   7   29 35
  pozadie           6 6 10 3 3       16 22
RADÓN byty - detektory stôp             0             0 0

  pôda             0             0 0
URÁN vody + kalib. + kontrol. 10     10     20 14 10 12 16 8 0 60 80

  pozadie             0   2         2 2
ALFA vody + kalib. + kontrol.             0             0 0
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C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na 
všetkých úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
Priebežne realizované projekty, presahujúce časové rámce etáp NPPZ: 
„CINDI program“, “Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie“, „Školy 
podporujúce zdravie“, „Zdravé pracoviská“, „Výživový stav populácie“, „Mám 65+ a teší ma, 
že žijem zdravo“, „Quit & Win“, „Vyzvi srdce k pohybu“, „Primárna prevencia aterosklerózy 
v detskom veku – Zdravé deti v zdravých rodinách“ – 2. etapa 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia - príprava a 
realizácia preventívnych programov na národnej a regionálnej úrovni, zohľadňujúcich 
špecifiká zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít 
Úloha sa zabezpečuje prostredníctvom CINDI programu a jeho podprogramov a  v  rámci 
projektov podpory zdravia. 
 
• CINDI program 
 

Pracovníčky OPZ zabezpečovali IV. CINDI skríning. V prvom polroku 2009 ešte 
prebiehali vyšetrenia probandov IV. CINDI skríningu z okresu Brezno a z BB (2. a 3. 
pozvanie). Celkovo boli získané údaje a vyšetrenia od 1009 klientov, t.j. od 50,45% z počtu 
vybratých osôb.   

V záujme uľahčenia dostupnosti vyšetrení,  aby sa zabezpečila čo najväčšia účasť 
pozvaných, organizovali sa vyšetrenia, odbery žilovej krvi na vyšetrenia a zber dát aj 
výjazdovo v lokalitách s vyššou koncentráciou vybraných klientov. V 1. polroku 2009 bolo 
33 takýchto výjazdov: 16 v meste Brezno, 2 na Čiernom Balogu, 2 v Heľpe, po jednom na ul. 
Moskovská (priestory poskytla ZŠ), v obciach Telgárt, Horná Lehota, Podbrezová, Valaská, 
Polomka, Nemecká, Pohorelá, Závadka  nad Hronom, Beňuš, Hronec, Pohronská Polhora, 
Šumiac. 

Program CINDI sa celoštátne uplatňuje najmä formou vyhľadávania rizikových 
faktorov KV, niektorých metabolických a onkologických chorôb u  príslušníkov bežnej 
populácie bez manifestného ochorenia a bez evidentných klinických známok. Návštevníci 
poradní zdravia sú vyšetrovaní s následným individuálnym poradenstvom 
a nefarmakologickou intervenciou, v prípade potreby, ak je zistená závažná porucha, sú 
odosielaní do starostlivosti lekárov v kuratíve. 
 

Celkový počet klientov vyšetrených v Základnej poradni zdravia v roku 2009 bol 1679, 
z toho 1116 klientov (67 %) navštívilo poradňu prvýkrát.  Na opakovanú kontrolu prišlo 66,4 %  
klientov z celkového počtu prvovyšetrených. Od svojho vzniku v r. 1993 do 30.12. 2009 poradňa 
zdravia v Banskej Bystrici klientov vyšetrila 18275 klientov (5448 mužov a 12827 žien), na 
opakovanú kontroli prišlo 4223 t.j. 30% z celkového počtu prvovyšetrených.  

V roku  2009 najviac bolo klientov s ukončených stredoškolským vzdelaním ( 42,4%). 
Fajčenie v anamnéze udáva 43% klientov. 

Hodnotu svojho krvného tlaku nepoznalo 450 klientov t.j.40,3%.. Krvný tlak 
v medziach normy malo spolu 647 klientov (58 %). U 443 nových klientov (39,6 % 
z prvovyšetrených) bol zistený krvný tlak v pásme hypertenzie.  

Zvýšenú hodnotu cholesterolu z prvovyšetrených klientov nad 5 mmol/l malo 473 
klientov (42,4% išlo o 148 mužov a 325 žien. Pri opakovaných kontrolách u klientov ktorí 
mali zvýšené hodnoty biochemických parametrov u 31 % mužov došlo poklesu zvýšenej 
hodnoty CCHOL, 36% TG, 17% systolický tlak, 19,8% diastolický tlak, ,HDL sa zvýšil 
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u 21,2% mužov.Rovnako u žien došlo k poklesu zvýšených hodnôt biochemických 
parametrov  pri opakovanej kontrole ( 28,6% CCHOL,31% TG,16% syst.TK, 16% 
diast.TK,16% zvýšený HDL ). 

V sledovanom období bola nadváha zistená u 548 prvovyšetrených klientov (49%, išlo 
o 207 mužov a 341 žien). Pri opakovaných návštevách došlo k poklesu osôb s konzumáciou 
mäsa denne ( o 7 %) aj 1 – 2x týždenne ( o 14 % ), čo môže súvisieť aj s úpravou 
biochemických parametrov ,zároveň to može signalizovať správne zameranú intervenciu 
hneď pri prvej návšteve základnej poradni zdravia.  
 

Poradňa zdravia popri vyšetrovaní klientov na ambulancii na OPZ pôsobila aj na 
výjazdoch, kde sa robili vyšetrenia za štandardných podmienok. V roku 2009 bolo 61 
takýchto výjazdov: v Banskej Bystrici 1x mesačne na MÚ – spolu 12,  na ZŠ Moskovská 
(2x), v MŠ Karpatská(2x), na Konzervatóriu (4x), pre policajný zbor (2x), pre Biskupský 
úrad, pre pracovníkov HM Tesco (2x), firmy GAMO (2x), papierní v Harmanci (2x), firiem 
Hofatex, Datalan, poisťovne Allianz, SSÚSCCH, v DD na Hornej ulici, v okrese Brezno 1x 
mesačne v Brezne v priestoroch MÚ a knižnice pri KD – spolu 9, v rómskom komunitnom 
centre v obci Telgárt (4x), v Heľpe (3x), v zlievarni v Hronci (2x), v regionálnom  múzeu 
mesta Brezno v rámci akcie Dni mesta pre zamestnancov múzea a študentov ošetrovateľstva, 
v Brezne pre opatrovateľky, v Matici Slovenskej, na Hotelovej akadémii, na ZŠ Šumiac, v 
Domove dôchodcov Luna, v DD Dubová. 

Poradňa zdravia poskytovala aj vyšetrenia za neštandardných podmienok na viacerých 
výjazdoch (v klube Jednoty dôchodcov Nemeckej - Zámostí, na námestí SNP v B.B. na 
podujatí „Župné leto“, v obchodnom centre „Európa“, pri akcii „Deň polície“ pri pamätníku 
SNP v B.B., na podujatí „Dni mesta Brezna“, v rómskej komunite v obci Telgárt , v Brezne 
pri príležitosti SDS a i.).  

 
Na RÚVZ v Banskej Bystrici pracuje aj 9 špecializovaných poradní, pracovníčky OPZ 

zabezpečujú  činnosť v troch z nich: 
 Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity (POPA) v Banskej Bystrici vyšetrovala 

a otestovala v  roku 2009 v priestoroch ambulancie POPA 17 klientov (10 žien a 5 mužov), 
ktorým poskytla poradenstvo, z toho 15 klienti boli novoevidovaní. Počet výkonov: 171. 
Zníženie počtu klientov a výkonov oproti minulým rokom bolo spôsobené tým, že v r. 2009 
POPA nevykonávala výjazdy, ani vyšetrenia a testovanie klientov počas rôznych 
propagačných a kultúrnošportových podujatí.  
Skupinové cvičenia: Prebiehajú 3 kurzy na OPZ, ďalšie 3 v kluboch dôchodcov, 1 v Agentúre 
sociálnych služieb, 1 na Krytej plavárni UMB, v každom z nich sa 1x týždenne odcvičila 1-
hodinová cvičebná jednotka pre klientov pod vedením našich inštruktoriek s monitoringom 
krvného tlaku pred cvičením a po ňom.  
V Brezne naša inštruktorka testovala  cvičencov intenzívneho programu Spinning, pripravila 
program cvičení pre obézne deti v CVČ, viedla 2-hodinový kurz relaxačných cvičení pre 
členky spolku Živena, nácvik relaxačných techník pre učiteľov ZUŠ, pre opatrovateľky,  pre 
duševne pracujúce ženy, pre dôchodcov,  viedla kurzy liečebného telocviku a cvičení 
s prvkami kalanetiky. 

 Poradňa pre odvykanie od fajčenia zrealizovala 5 individuálnych kurzov pre 5 
klientov. V rámci každého stretnutia im okrem individuálneho poradenstva bol  meraný aj TK 
a CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer. V 2.polroku 2009 sa začal aj 1 
skupinový kurz pre rómsku minoritu v obci Telgárt, ktorého sa zúčastňuje 6 fajčiarov.  

 Poradňa pre nefarmakologické ovplyvňovanie krvného tlaku – 1x mesačne práca 
s klientmi v každom z klubov a penziónov dôchodcov, kt. má s naším OPZ dohodu 
a v Agentúre sociálnych služieb, TK sa monitoruje a hodnotí aj u cvičeniek zúčastňujúcich sa 
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skupinových cvičení, monitoriong TK a poradenstvo ponúkame aj pracovníkom nášho RÚVZ 
a klientom PZ, u ktorých boli novozachytené vyššie hodnoty TK  

 Poradňa pre deti a rodiny a Poradňa pre podporu duševného zdravia (Dr. Ďateľová z 
HDM):  85 klientov. 

 Poradňa zdravej výživy poskytla poradenstvo na podklade analýzy jedálnička 80 
novým klientom . 

 Poradňa pre ochranu a podporu zdravia pri práci(Dr. Beláková z OPPL): 111 
klientov. 

 Poradňa environmentálneho zdravia (Dr. Koppová z HŽP): Poskytla poradenstvo cez 
internet 20 klientom 

 Poradňa pre problematiku AIDS (Dr. Lokša z OE): Konzultácie a informácie boli 
poskytnuté 140 telefonujúcim klientom, klientom na ambulancii bolo vykonaných  325 
odberov krvi na zistenie protilátok proti HIV. Interaktívneho projektu „ Hrou proti AIDS“ sa 
zúčastnilo 125 mladých ľudí zo ZŠ, SŠ a Detského domova  
 
• Projekt „Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku – Zdravé deti 
v zdravých rodinách“  
 

Odbor HDM pripravuje celoštátne spustenie 2. etapy projektu. Zúčastnili sme sa na 
prípravnom celoslovenskom seminári a spolupracovali sme na príprave metodiky a kapitoly 
o PA do príručky pre 2. etapu projektu. 
OPZ sa podieľa na príprave a realizácii kontrolných vyšetrení a intervenčných programov pre 
rodiny detí, ktorým boli v rámci pediatrického skríningu vo veku 11 a 17 rokov zistené 
mierne zvýšené hodnoty cholesterolémie a triglyceridémie. V  roku 2009 sme urobili 17 
vyšetrení klientom z tohto projektu a poskytli sme im poradenstvo v základnej poradni 
zdravia. V nadstavbovej POPA boli vyšetrené a otestované v rámci tohto projektu 4 deti, ich 
rodičia dostali výsledky a odporúčania, ako možno zistené problémy ovplyvniť pomocou 
cvičení a pohybových programov. 
 
• Projekt  „Vyzvi srdce k pohybu“ - kampaň v r. 2009  
 
Cieľom projektu je zvýšiť frekvenciu a objem pohybovej aktivity dospelej populácie 
Slovenska formou súťaže. Súčasťou kampane je propagácia pohybu pre zdravie 
a uľahčovanie príležitostí vykonávať zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu. OPZ Banská 
Bystrica je gestorom a  odborným garantom tohto projektu, vypracovali sme metodiku, 
organizačne zabezpečujeme prípravu a tlač materiálov, prípravný seminár, kampaň, súťaž, 
spracovanie a vyhodnocovanie získaných dát. Hlavnou ambíciou projektu je formou kampane 
a súťaže zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov Slovenska nielen jednorazovo počas krátkeho 
podujatia, ale dlhodobou motiváciou pôsobiť tak, aby sa pohyb včlenil do životného štýlu 
ľudí a mal svoje pevné miesto v časovom rozvrhu každého dňa.  Do konca roku 2008 nám 
boli doručené účastnícke listy od 852 účastníkov súťaže, údaje z nich budeme vkladať do 
excelu a vyhodnocovať. V prvom štvrťroku 2010 prebehne za prítomnosti notárky 
vyžrebovanie víťazov celoštátnej súťaže. 
o Aktivity OPZ  k VSkP:  
o Príprava 4 typov materiálov (z toho 1 v 2 verziách - spolu 5) 
o Jednanie so sponzormi , informácie podporovateľom  
o Informácie spoluriešiteľom:  príprava a zaslanie pozvánky na seminár, príprava a 
zaslanie tabuliek, ppt prednáška na otváracom seminári ku kampani, aktualizácie na web 
o Príprava excelových hárkov pre vyhodnocovanie údajov z účastníckych listov, zber 
a triedenie ÚL, nahadzovanie dát, korešpondenčné upresňovanie údajov, opravy 
o Mediálna kampaň: 
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o Informácie médiám - príprava a zaslanie pozvánky  na TK 
o prezentácie v televíziách: TV13 – Mgr. Zvalová, STV2 - reportáž z cvičenia pod 
vedením A. Puškárovej 
o rozhlas: Slov. rozhlas - (reportáž z cvičenia s D. Konečnou), rozhovory pre rádio 
Lumen (Dr. Vrbanová) - 4 rôzne podtémy o PA  (v rôznych termínoch),  živé večerné  
vysielanie o význame pohybovej aktivity (Dr. Vrbanová) 
tlačové médiá: 1 správa a 1 modifikácia UL  pre radničné noviny BB, 1 správa pre 
zdravotnícke noviny, 1 informácia v regionálnych novinách Horehronie,PLUS 7 dní-
deratizácia v rómskych komunitách-Dr.Kontrošová. 
 
• Projekt „Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“ v regióne Brezno a Banská Bystrica 
 
• Vzdelávacie aktivity:  
Naša pracovníčka - absolventka  školenia školiteľov - ukončila v Brezne prvý  a zrealizovala 
ďalšie dva cykly vzdelávania s novými skupinami seniorov formou 2-hodinových aktivít - 
prednášok s  besedami. Nový cyklus prebiehal od januára do júna, obsahoval 15  vzdelávacích 
aktivít, ďalší pokračuje od októbra a v r.2009 sa zrealizovalo 7 prednášok s besedami. 
Mimo týchto cyklov vzdelávania  mala 3 prednášky pre dôchodcov - záujemcov o zdravom 
spôsobe života v KD Brezno a 2 prednášky o duševnom zdraví seniorov spojené s nácvikom 
relaxačných techník - pre dôchodcov DD Luna a pre Jednotu dôchodcov. 
 
• Prieskum na tému „Seniori v rodine a v spoločnosti“.  
Zapojili sme sa do zbierania dát v okresoch Banská Bystrica a Brezno pre celoštátny 
monitoring vnímania zdravia seniorov a názorov na ich sociálne postavenie v rodine 
a v spoločnosti, ktorý sa realizuje pod gesciou RÚVZ  Trenčín. V roku 2009sme získali spolu 
480 respondentov: 
- Žiaci 9. ročníka a študenti str. škôl: 120 v okrese BB, 120 v okrese Brezno 
- Verejnosť v produktívnom veku : 60 v okrese BB, 60 v okrese Brezno 
- Seniori: 60 v okrese BB, 60 v okrese Brezno 
 

Poradenstvo: 
V spolupráci so seniorskými klubmi a organizáciami JDS vykonáva OPZ výjazdy  
poradne zdravia s vyšetrovaním klientov na rizikové faktory KVCH, s následným 
poradenstvom a individuálnymi zdravotno-výchovnými konzultáciami s lekárkou a s Mgr. 
v odbore ošetrovateľstvo. Pravidelne robíme výjazdy do Klubu dôchodcov v meste Brezno, 
v roku 2009 bolo počas 9 výjazdov vyšetrených 116 klientov. Ďalšie takéto výjazdy boli 
v prvom polroku v DD v Banskej Bystrici na Hornej ul.,  v DD Hronec a v Heľpe, na ktorých 
bolo vyšetrených 74 klientov, v druhom polroku  v DD Dubová a DD Luna (31 klientov). 
Okrem toho v kluboch seniorov dlhodobo zabezpečujeme aj pohybovú inštruktáž a inštruktáž 
o možnostiach nefarmakologického  ovplyvňovanie krvného tlaku. Pre dôchodcov z klubu 
v Nemeckej-Zámostí sa uskutočnili pri príležitosti Sv. dňa bez tabaku merania spojené 
s poradenstvom a beseda venovaná problematike pasívneho fajčenia. 
 
Ďalšie preventívne programy zamerané na seniorov: 
- Cvičenia s pohybovou inštruktážou od našej kvalifikovanej pracovníčky 
spojené s meraním krvného tlaku pred cvičením a po ňom: v priestoroch klubov dôchodcov  
pre členov klubov, 3 skupiny cvičia v priestoroch RÚVZ   
- Pre študentov Univerzity 3.veku – 1x týždenne pohybová aktivita pre na krytej 
plavárni UMB. 
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• Projekt „Výživový stav obyvateľstva“ 
 
OPZ pokračuje priebežne v realizácii projektu spolu s Odborom hygieny výživy aj v r. 2009. 
Zabezpečujeme merania a vyšetrenia, odber kapilárnej krvi a  biochemické analýzy 
odobratých vzoriek reflotronom, ako aj zber údajov o skonzumovaných potravinách 
a nápojoch od klientov z populačných skupín vyhovujúcich stanoveným kritériám.  
V  roku 2009 sa získali údaje od 80 klientov pracujúcich v povolaniach, ktorých vykonávanie 
si vyžaduje stredne namáhavú fyzickú činnosť. 
 
• Aktivity zamerané na ozdravenie životného štýlu a na podporu nefajčenia 
 
V roku 2009 uskutočnilo 5 aktivít pre pubescentov, spojených s prednáškami, 
videoprojekciami a besedami proti fajčeniu a zneužívaniu návykových látok: na cirkevnej ZŠ 
v Banskej Bystrici, na Katolíckom gymnáziu Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, 2x 
v Badíne a na ZŠ SNP 20.  
Uskutočnila sa tiež 1 prednáška s besedou pre žiakov  na tému životospráva a hygiena 
dospievajúceho školáka, okrajovo zahrňujúca aj prevenciu drogovej závislosti najmä 
poukazovaním na fyziológiu vzniku závislostí a upozorňovaním na existenciu zdravých 
možností stimulácie centra odmeny a saturácie endorfínových receptorov, napr. pri 
pohybových aktivitách, alebo pri tvorivých a umeleckých spôsoboch sebarealizácie mladého 
človeka.  
V Kremničke bola pre 55 adolescentov - študentov SOU stavebného prednesená prednáška 
a premietnuté 2 videofilmy na tému nikotínovou závislosť, poradenstvo a liečba tabakovej 
závislosti.  
V Hotelovej akadémii v Brezne bol poradenský výjazd rozšírený o aktivity na podporu 
nefajčenia a o merania CO. 
 Súčasťou všetkých týchto skupinových aktivít boli aj merania TK, stanovenie telesného tuku, 
výpočty a interpretácia antropometrických indexov, kvantifikácia častíc CO vo 
vydychovanom vzduchu u fajčiarov, poskytovanie individuálneho poradenstva a informácií 
o problematike pasívneho fajčenia pre fajčiarov a exponovaných ľudí, informácie o POF  
a distribúcia edukačných materiálov.  
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa uskutočnilo 5 zdravotnovýchovných aktivít pre 
verejnosť. 
Ďalšie aktivity zamerané na ozdravenie životného štýlu seniorov a Rómov žijúcich v osadách 
(resp. v azylovom dome Kotva)  sú uvedené v príslušných podkapitolách tohto dokumentu pri 
odpočte plnenia úlohy č.2 a č.4 
 
• Aktivity pri príležitosti významných dní  
 
Pri príležitosti všetkých významných dní WHO na viacerých miestach v BB aj v Brezne 
robíme nástenky a vkladáme informácie do vývesiek, prípadne distribuujeme informačné 
materiály podľa cieľových skupín do zdravotníckych zariadení, škôl, na pracoviská, do 
klubov a pod. Významné dni SZO a podujatia k nim sú propagované mestským rozhlasom 
v Brezne a v regionálnych novinách Horehronie. Ku  Svetovému dňu zdravia pripravili 
zdravotnovýchovné a poradenské aktivity. Naše pracovníčky v Brezne sa priamo podieľali na 
spoluorganizovaní zbierky Deň narcisov na podporu Ligy proti rakovine. K svetovému dňu 
pohybu pre zdravie sme ponúkli poradenstvo POPA pracovníkom RÚVZ. Ku dňu 
ošetrovateliek sa naša pracovníčka v Brezne zúčastnila na vernisáži výstavy „90 rokov SČK 
a vznik ošetrovateľstva“, poskytovala prednášky a školenia v poskytovaní prvej pomoci 
Brezne. OPZ RÚVZ BB zabezpečil  účasť svojich pracovníčok na súťaži ČK hliadok mladých 
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vo funkcii rozhodcov. K svetovému dňu bez tabaku naše inštruktorky merali CO ppm  
smokerlyserom počas podujatí  Dni mesta Brezno a  Župné leto v BB, počas poradenskej 
výjazdovej aktivity v nákupnom a kultúrnom centre Európa, pri akcii Deň polície v Banskej 
Bystrici a pri vzdelávacích aktivitách pre žiakov. Aktivity OPZ k Svetovému dňu srdca a k 
Mesiacu o srdcových témach (MOST): V rámci akcie MOST sme uskutočnili 8 výjazdov 
Poradne zdravia, z toho 6 v BB (MÚ, Biskupský úrad, Gamo-2x, Policajný zbor – na Uhlisku 
a na Okružnej) a v Brezne (Knižnica KD Brezno). Slovenská nadácia srdca a Slovenská 
kardiologická spoločnosť deklarovali podporu celoslovenskému  projektu Vyzvi srdce 
k pohybu. Pri ZV aktivitách Mesiaca o srdcových témach sme súčasne robili intenzívnu 
kampaň za zvýšenie pohybovej aktivity a propagovali sme súťaž spojenú s kampaňou. Ku 
kampani MOST aj ku Svetovému dňu srdca sme pripravili panely s vysvetľujúcimi 
a vzdelávacimi textami doplnené  obrázkovým materiálom. Pri príležitosti Svetového dňa 
srdca pracovníčky OPZ poskytovali poradenské služby klientom na podklade analýzy 
anamnestických údajov, biochemického vyšetrenia lipidového spektra a glykémie z kapilárnej 
krvi, merania krvného tlaku a antropometrických parametrov jednak v priestoroch OPZ 
RÚVZ BB formou Dňa otvorených dverí a aj na výjazdoch. V uliciach mesta Brezno 
poskytovala naša pracovníčka poradenstvo v menšom rozsahu –  interpretovala klientom 
význam a možné dôsledky nameraných hodnôt krvného tlaku, telesného tuku a vypočítaných 
hodnôt antropometrických indexov BMI a WHR, poskytovala poučenia o zdravom životnom 
štýle a o možnostiach monitorovať svoje riziká srdcovocievnych chorôb pomocou Poradní 
zdravia. Aktivity OPZ k Sv. dňu prvej pomoci a k Sv dňu boja proti úrazom : V Brezne 
kurzy prvej pomoci (Parobeková) pre rôzne profesné a záujmové skupiny. Aktivity OPZ 
ku Sv. dňu Alzheimerovej choroby, Medzinárodnému dňu seniorov, Dňu duševného 
zdravia: pri výjazde Poradne zdravia v Klube dôchodcov Brezno distribúcia ZV materiálov,  
v  Brezne v Domove dôchodcov Luna prednáška na tému Duševné zdravie, doplnená 
nácvikom relaxačných techník. Aktivity OPZ ku Sv. dňu výživy : Aktívna účasť na 
celoslovenskom seminári diétnych sestier v Banskej Bystrici, v Brezne prednáška pre 
opatrovateľky na tému Význam a zloženie zdravej výživy. Aktivity OPZ ku Svetovému dňu 
ChOChP (18.11.2009), Medzinárodnému dňu bez fajčenia (19.11.2009)  a ku 
Európskemu týždňu boja proti drogám: Nástenka a propagačný panel,  materiály k týmto 
témam vyložené v čakárni PZ boli s upozorneniami distribuované klientom poradne, 
zintenzívnila sa  práca  nadstavbovej POF v priestoroch OPZ aj výjazdovo v rómskej osade 
v Telgárte, vykonalo sa 34 meraní CO vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov. 2 prednášky na 
základných školách v Badíne a na ZŠ SNP 20 v Banskej Bystrici (Mgr.Zvalová),  poradenský 
a zdravotnovýchovný výjazd v Brezne na Hotelovej akadémii, akcentovaná škodlivosť 
fajčenia a alkoholu v prednáške o osteoporóze na seminári VŠ RÚVZ.  
Aktivity OPZ ku  Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 
V spolupráci s OPPL vyšetrenia a poradenstvo pracovníkom Zlievarne v Hronci  (2 výjazdy), 
pracovníkom Hofatexu a personálu v DD Dubová, v spolupráci so zdr. poisťovňou 
pracovníkom Harmaneckých papierní a Datalanu. 
Sv. deň boja proti AIDS : výjazd Poradne zdravia s vyšetrovaním rizík KVCh na internáte 
univerzity Mateja Bela spojený s individuálnym poradenstvom k zdravému životnému štýlu, 
rozšíreným aj o problematiku AIDS a doplnený distribúciou edukačných materiálov. 
V Brezne rozdávanie edukačných materiálov a odznakov v uliciach mesta. 
 
• Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku v r. 2009 – 2015 
 
Komplexný program zahrňujúci hygienicko-protiepidemické opatrenia, spoluprácu 
obyvateľstva s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, preventívnu starostlivosť, sociálnu 
pomoc a zdravotnú výchovu realizuje OPZ RÚVZ v Banskej Bystrici s pomocou rómskych 
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komunitných asistentiek. Odpočet plnenia v roku 2009 je uvedený v príslušnom odstavci 
(úloha č.4). 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života     
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomosti, postojov a návykov, zamerané na 
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov SR 
Úloha sa realizuje prostredníctvom všetkých foriem zdravotnej výchovy. Popri individuálnom 
poradenstve a aktivitách, ktoré sú súčasťou vyššie spomenutých projektov, sa realizujú 
skupinové aktivity najmä v spolupráci so Školami podporujúcimi zdravie a Zdravými 
materskými školami. Pôsobenie na širokú verejnosť zabezpečuje OPZ aj prostredníctvom 
webovej stránky RUVZ a médií. Dobrá spolupráca je s regionálnymi novinami Horehronie, 
s rádiami Slovensko a Regina Slovenského rozhlasu, s Rádiom Lumen, s STV a regionálnymi 
televíziami AZTV a  TV 13. 
Na nástenkách v  priestoroch RÚVZ, NsP v BB a v Brezne a na výveske v Brezne 
aktualizujeme informácie o našich podujatiach, propagujeme významné témy a vkladáme sem 
ZV materiály.  
Na webovú stránku www.vzbb.sk sú vkladané užitočné zdravotno-výchovné informácie 
(sprístupnenie zdravotno-výchovných textov a odporúčaní, testov a kalkulačky zdravia), ako 
aj informácie o poradenských službách, o aktuálnych témach a podujatiach. V roku 2009 OPZ 
informoval priebežne o významných dňoch vyhlásených WHO ( Svetový deň zdravia, 
Svetový deň bez tabaku), ako aj o plánovaných akciách nášho odboru. 
 
Témy prezentované v médiách:  
- Problematika nadváhy a obezity v povianočnom období 
- Deratizácia na poľnohospodárskych dvoroch 
- Pohybová  aktivita u seniorov 
- Priebeh 4.skríningu CINDI v okrese B. Bystrica a Brezno 
- Jarná únava- zdravá životospráva 
- Priebeh deratizácie v rómskych komunitách 
- Význam pohybovej aktivity a kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ 
 
Pedagógom ŠPZ a ZMŠ poskytujeme podľa potrieb a požiadaviek videokazety a lektorov 
k aktuálnym skupinovým aktivitám, participujeme na organizácii a príprave podujatí, ktoré 
rozširujú poznanie a zručnosti žiakov a ich rodičov v oblasti podpory zdravia 
 
Aktivity OPZ v roku 2009:  
• Distribúcia plagátov propagujúcich súťaž pre mladých ľudí „Zdravie mojimi očami“  
na školy v regiónoch BB a Brezno 
• Distribúcia materiálov ku kampani „Vyzvi srdce k pohybu“, žiadosť o partnerstvo 
v kampani, poroznášané a e-mailom rozoslané plagáty kampane, motivačné listy pre detských 
podporovateľov súťaže a účastnícke listy  pre rodičov a pedagógov 
• Výjazdy základnej Poradne zdravia a jej nadstavbových poradní na školy: 3 x na ZŠ 
Moskovská (BB), 2x v MŠ Karpatská (BB)  1x v ZŠ Heľpa,  ZŠ Šumiac  
• Vzdelávacie a podporné aktivity pre pedagógov:  
- Školenie učiteľov – zdravotníkov v okrese Brezno 
- Školenia v poskytovaní prvej pomoci pre učiteľov stredných škôl – Gymnázia, Spojenej 
školy v Brezne,  Hotelovej akadémie, Súkromného gymnázia v Podbrezovej,  
- pre učiteľky z MŠ v Pohronskej Polhore beseda o prvej pomoci pri úrazoch  
- Kurz prvej pomoci pre učiteľky MŠ v Michalovej 
- Školenie učiteľov ZŠ Heľpa v poskytovaní prvej pomoci 
- Predstavenie projektu Evička nám ochorela pre učiteľky MŠ v okrese Brezno 
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• Prednášky a aktivity pre rodičov:   
- cyklus vzdelávania pre rodičov žiakov Špeciálnej ZŠ v Brezne – témy: poskytovanie 
prvej pomoci, prevencia úrazov, zdravý životný štýl, zdravá výživa,  
- pre rodičov  z MŠ v Pohronskej Polhore beseda o prvej pomoci pri úrazoch  
• Prednášky a skupinové aktivity pre deti:  
- cyklus ZV besied so žiakmi Špeciálnej ZŠ v Brezne na témy: poskytovanie prvej 
pomoci, prevencia úrazov, zdravý životný štýl, zdravá výživa  
- prednášky pre žiakov 9. ročníka ZŠ v Brezne 
- školenia žiakov 7., 8. a 9. ročníkov breznianskych škôl v poskytovaní 1. pomoci (ZŠ 
Mazorník Brezno – 2x, ZŠ Pionierska Brezno, ZŠ Čierny Balog,    
- ZV besedy s deťmi z MŠ  - 2 aktivity (MŠ Clementisova, Brezno a MŠ v Pohronskej 
Polhore o predchádzaní úrazom s ukážkami prvej pomoci pri úrazoch) 
- Prednášky o nebezpečnosti návykových látok spojené s videoprojekciami, besedami a 
s meraniami obsahu CO vo vydychovanom vzduchu pre 40 žiakov cirkevnej ZŠ a 29 
terciánov z KGŠM v Banskej Bystrici  
- Prednáška pre 30 žiakov ZŠ Badín o škodlivosti fajčenia a prevencii tabakizmu 
spojená s videoprojekciou a s meraním obsahu CO vo vydychovanom vzduchu 
- Prednáška o škodlivosti fajčenia, prevencii tabakizmu a liečbe tabakovej závislosti 
spojená s videoprojekciou, besedou, s meraním obsahu CO vo vydychovanom vzduchu a s 
poradenstvom pre 55 študentov SOU v Kremničke 
- Prednáška pre terciánov z KGŠM v Banskej Bystrici o význame pohybovej aktivity 
pre zdravie a o životospráve a hygiene dospievajúceho školáka spojená s meraniami krvného 
tlaku a podielu telesného tuku 
- 2 prednášky pre študentov Gymnázia v Brezne o prvej pomoci (2x 120 študentov) 
- Školenie študentov Gymnázia v Banskej Bystrici v poskytovaní prvej pomoci 
- Prednáška pre 15 žiakov ZŠ Badín o škodlivosti fajčenia, spojená s meraním CO vo 
vydychovanom vzduchu Smokerlyzerom u 7 fajčiarov 
- Prednáška o nebezpečenstve návykových látok pre 60 žiakov ZŠ SNP 20, spojená 
s meraním CO vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzerom u  17 fajčiarov 
• Iné aktivity pre deti a mládež  
- Výchova mladých zdravotníckych dobrovoľníkov spomedzi študentov breznianskych 
stredných škôl a zabezpečovanie ich participácie na zdravotnovýchovných podujatiach 
v okrese Brezno a pri verejných zbierkach (napr. Deň narcisov)   
- Edukatívne hry pre deti  na MŠ v breznianskom okrese - predchádzanie dopravným 
a domácim úrazom, poskytovanie pomoci, projekt Evička nám ochorela 
- účasť a organizačná pomoc našich pracovníčok na Olympiáde MŠ v Brezne   
- Príprava žiakov ZŠ  na súťaže mladých zdravotníkov v máji  2009 
- Účasť našich inštruktoriek ZV v porote na súťaži SČK pre žiakov ZŠ (Hliadky 
mladých záchranárov) 
- účasť a organizačná pomoc našich pracovníčok na Olympiáde MŠ v Brezne   
• Starostlivosť o zvýšenie informovanosti a podpory zdravia seniorov je uvedená pri 
odpočte plnenia úlohy č.2 
• Vzdelávacie a výchovné aktivity v rómskych komunitách sú uvedené pri odpočte plnenia 
úlohy č.4 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených 
skupín populácie 
Druhá etapa Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít bola realizovaná v regióne 
Banská Bystrica  a Brezno od 1.3.2009 do 31.12.2009. Pri realizácii daného projektu  v našom 
regióne pracovali do konca roka 2008 tri komunitné pracovníčky. V roku 2009 sme museli 
zredukovať počet asistentiek o jednu osobu. 
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V roku 2009 komunitné pracovníčky pokračovali v plnení aktivít v danej oblasti ako 
v predchádzajúcom období (2007-2008). Pôsobili v lokalite prechodného ubytovania 
v KOTVE v Banskej Bystrici a v obci Telgárt. 

Ich úlohou je zvyšovať informovanosť a šíriť zdravotnú výchovu v rómskej  komunite 
a sprostredkovávať komunikáciu medzi RUVZ v Banskej Bystrici, všeobecným lekárom, 
pediatrom, gynekológom a komunitou v danom regióne. Pokračuje monitoring zdravotného 
stavu a zdravotného uvedomenia znevýhodnených rómskych komunít a priebežná kontrola 
efektivity realizovaných preventívnych programov v rómskej kolónii obce Telgárt 
a v sociálnej ubytovni KOTVA v Banskej Bystrici. 

V lokalite Banská Bystrica v prechodnej ubytovni KOTVA boli v roku 2008 zistené 
nedostatočné podmienky zariadenia na dodržiavanie osobnej  hygieny ,ubytovacie podmienky 
- prekročenie kapacity, nedostatočne vybavenie zariadenia na prípravu, uchovávanie potravín. 
V danej lokalite bol zistený zvýšený výskyt hlodavcov.  

KPZV za spolupráci obyvateľov Kotvy, MÚ v Banskej Bystrici, mimovládnych 
organizácii, Regionálneho úradu splnomocnenca vlády si určili ako prioritu zlepšiť tieto 
nevyhovujúce podmienky. Komunitné asistentky nadviazali spoluprácu s terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi v danej lokalite a  mimovládnymi organizáciami zameranými na 
pomoc rómskym marginalizovaným komunitám. 
• Ďalej zabezpečovali  šírenie elementárnej zdravotnej osvety  v danej rómskej 
komunite . 
• Zabezpečovali komunikáciu medzi obyvateľmi danej lokality  a lekármi, zdravotnými 
sestrami, verejnými zdravotníkmi, a šírili elementárnu zdravotnú osvetu a informovanosť 
v komunite 
• Podporovali prístup komunity k zdravotnej starostlivosti – zabezpečovali  informácie 
o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach 
a povinnostiach pacienta, 
• Podporovali  zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie, 
• Spolupracovali s Koordinátorom pri identifikovaní rizikových faktorov a potrieb 
súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity, zber údajov (prieskumy zdravotného stavu 
detí aj dospelých osôb a zdravotného uvedomenia), 
• Priebežne zabezpečovali spätnú väzbu pre hodnotenie kvality, efektivity a účinnosti, 
• Vyhodnocovali programy  a indikátory na svojej úrovni, 
• Spolupracovali pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi 
pracovníkmi v rámci danej lokality  a tiež s regionálnou kanceláriou  Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc 
znevýhodneným rómskym komunitám 
• Zúčastňovali sa na školeniach ( v rámci RÚVZ, MÚ ) 
Zdravotná výchova v rómskej komunite bola realizovaná:  
a) formou poradenstva (individuálneho a skupinového) – riešenie aktuálnych problémov 
v osade a na KOTVE 
- poradenstvo v oblasti základných hygienických návykov, 
- poradenstvo v oblasti depedikulizácie – odvšivavenia detí aj dospelých osôb, celkom 
sme u 228 detí zabezpečili správny postup pri tejto problematike. Šampóny sme zakúpili 
z danného projektu. Poučili sme aj matky  ako majú sa starať o svoje deti u ktorých sa zistilo 
že majú vši. V danej problematike je potrebné, aby sme pokračovali priebežne nie len 
v určitom čase. 
- poradenstvo pri bežných ochoreniach a pri ošetrovaní drobných poranení,  
- poradenstvo zamerané na zlepšovanie životného prostredia osád (odstraňovanie 
divokých skládok, úprava okolia vodných zdrojov a pod.), 
- poradenstvo zamerané na správnu starostlivosť o dieťa od jeho  narodenia, 
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- poradenstvo v oblasti zvyšovania informovanosti o zdravotnej starostlivosti, právach 
a povinnostiach pacienta, význame očkovania a preventívnych prehliadkach... 
b) formou diskusných stretnutí, rozhovorov, prednášok (v Komunitnom  centre v obci 
Telgárt,ale aj na škole v danej obci,  na KOTVE v Banskej Bystrici boli tieto aktivity 
vykonávané priamo v rodinách a skupinové v dennej miestnosti ) 
• Celkom sa v roku 2009 edukácie - osvety  ktorú robili komunitné zdravotné asistentky 
zúčastnilo 3935 osôb.  
• Výjazdy poradne zdravia - PZ (2 výjazdy v rámci CINDI skríningu ( 20 vyšetrených ) 
a 5 výjazdov  Poradne zdravia – 70 vyšetrených klientov základnej poradne, ďalších 43 
klientov sa zúčastnilo meraní a testov POF), kontinuálne sa vykonáva monitoring zdravotného 
stavu a kontrolné vyšetrenia klientov, individuálne poradenstvo, zdravotno-výchovné 
poradenstvo v komunitách ad hoc podľa potreby alebo zistených problémov.  
S následným individuálnym poradenstvom o zdravom životnom štýle. U osôb u ktorých boli 
zistené patologické hodnoty biochemických parametrov sme odporučili návštevu svojho 
ošetrujúceho lekára . 
• V Hornej a Dolnej  kolónii v obci Telgárt komunitná zdravotná  asistentka vykonávala 
monitoring krvného tlaku, spolupracovala s obvodným lekárom, viedla záznamy konzultovala 
s  MUDr. Kontrošovou z RÚVZ  o zistených skutočnostiach. U 638 osôb bol monitorovaný 
krvný tlak, novozistená hypertenzia bola  u 26 osôb. Tieto osoby po náležitom poučení čo sa 
týka životosprávy boli poslané k ošetrujúcemu lekárovi.  
• Na podnet RÚVZ v júni 2008,bol vykonaný štátny zdravotný dozor (ŠZD) na  Kotve 
IV, núdzovom ubytovaní, ktoré je pod patronátom MÚ Banská Bystrica. V danom období boli 
dané nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V súčasnosti  sú takmer 
všetky nedostatky odstránené .Hygienicko-epidemiologický režim v danej lokalite je na 
požadovanej úrovni, čo je zásluha aj našej kom.zdravotnej asistentky, ktorá s obyvateľmi 
danej lokality sústavne „pracuje“ čo je dôkazom terajší stav KOTVY. Nedá sa porovnať 
„obraz“ danej lokality s „obrazom“ ktorý sa nám naskytol pri prvej návšteve KOTVY v roku 
2007.  
• Odborný dohľad, kontrola, korekcie, pripomienky a usmernenia pri DDD činnostiach 
v rómskych osadách (Dr. Kontrošová) 
• V roku 2009 sme zorganizovali kurz na odvykanie od fajčenia v obci Telgárt, ktorého 
sa zúčastnilo 6 osôb. Nepodarilo sa ani u jedného fajčiara skončiť s týmto zlozvykom, ale 
znížili počet vyfajčených cigariet (napr. z 10 na 3).  
Opakovane organizujeme besedy o škodlivosti aj pasívneho fajčenia a apelujeme na fajčiarov, 
aby neohrozovali zdravie svojich detí a spoluobčanov. 
• Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch (2007,2008) aj v roku 2009 pred Vianocami 
sme zorganizovali burzu zimného ošatenia pre občanov obce Telgárt., kde si za symbolické 
ceny /10 centov – 1€/ mohli šatstvo zakúpiť. Za vyzbierané peniaze boli zakúpené ich deťom 
školské pomôcky, mikulášske balíčky. 
• Rovnako asistentka v obci Telgárt  pomáhala :  
• Obvodnému lekárovi pri zaočkovaní rómskych obyvateľov z osady  proti 
žltačke typu „A“   
• Pediatrovi pri zasielaní matiek s deťmi na preočkovanie proti TBC (120 detí) 
na základné očkovanie ( 238 detí).. 
•  U 3 obyvateľov napomáhala pri vybavovaní zdravotného preukazu. 
• Na podnet asistentky  46 detí navštívilo detské poradne 
• 75 osôb išlo na preventívnu prehliadku na podnet zdravotnej asistentky 
• V obci Telgárt v Hornej kolónii pretrváva problém so zásobovaním pitnej vody pre 
obyvateľov v chatrčiach, nakoľko nemajú zavedenú prípojku z vodovodu do svojho obydlia 
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,preto používajú vodu z potoka, ktorá nespĺňa požiadavky kladené na pitnú vodu. Tento 
problém bol opakovane prejednávaný so starostkou obce. V súčasnosti môžu obyvatelia si 
vodu nosiť z „hygienického centra“, kde sú ju kúpia za symbolickú cenu, môžu sa aj 
osprchovať a vyprať prádlo v automatickej práčke. Konštatujeme že tieto služby sú využívané 
len sporadicky. Dôvody sú rôzne ,ale najčastejšie sa obyvatelia sťažujú, že nie sú hygienická 
centrá otvorené cez víkend a vo všedný deň len hodinu doobeda a hodinu poobede. Daný 
problém sme osobne riešili so starostkou obce, prisľúbila že predĺži čas otvorenia, ale 
nesúhlasila s otvorením cez víkend lebo nemá financie na zaplatenie osoby, ktorá by to robila. 
Ponúkli sme našu komunitnú asistentku , ktorá by to robila zadarmo, ale súhlas zo strany 
starostky sme nedostali. Budeme sa snažiť tento problém v tomto roku ďalej riešiť. Problém 
v súčasnosti je , že potrubie v daných hyg. centrách je zamrznuté, starostka nemá peniaze na 
temperovanie daného objektu.  
• V obci Telgárt sme spolu s Odborom HDM na našom RÚVZ  začali realizovať projekt 
„Hygienická problematika škôl a zdravotný stav žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia“ V roku 2009 sme dotazníkovou formou monitorovali zdravotný stav detí / 30 
žiakov z I.stupňa a 30 z II. stupňa). V roku 23010 by sme mali urobiť ešte základnú školu na 
Šumiaci. 
Medzi priority komunitných pracovníkov v oboch lokalitách regiónu patrí zapojenie 
rómskych obyvateľov do programu zdravia, rozširovanie nadobudnutých poznatkov 
neformálnou komunikáciou, spolupodieľať sa na riešeniach smerujúcich k zlepšeniu, 
zvyšovaniu kvality ich života v oblasti zdravia a hygieny. Preberanie zodpovednosti rodičov 
za správanie svojich detí. 
 
• ZV aktivity komunitných asistentiek v roku 2009  

 pre deti predškolského veku formou napodobňovania, kreslenia a diskusie na 
témy: Osobná, orálna hygiena., Zdravá výživa, význam športovania a pohybu, Hygiena 
prostredia,  Prevencia pred domácimi úrazmi, správanie sa na ceste  

 s  dospelými sa diskutovalo o témach Význam preventívnych prehliadok u lekárov, 
Prevencia infekčných chorôb - dodržiavanie osobnej hygieny, hygieny vlasov, Prevencia pred 
možnou nákazou hepatitídy typu „A“, Zdravá výživa, manipulácia s potravinami, uskladnenie 
potravín, dodržiavanie pitného režimu hlavne v lete, Škodlivosť fajčenia, Pestovanie 
správnych hygienických návykov, Antikoncepcia - plánované rodičovstvo, Úrazová prevencia 
a prvá pomoc,   

 distribúcia edukačných materiálov, nástenky, premietanie videofilmov 
 
• Sociálne programy:  

 Pomoc komunitných asistentiek a pracovníčok OPZ pri informovanosti členov 
rómskych komunít a konkrétna pomoc pri riešení ich individuálnych problémov v oblasti 
hygieny bývania a ich práv a povinností vo vzťahu k starostlivosti o zdravie 

 Pri viacerých nešťastiach v rómskej osade obce Telgárt koordinovala naša 
asistentka poskytovanie prvej pomoci do príchodu zdravotníkov. OPZ RÚVZ BB zabezpečil 
vybavenie lekárničiek, aby boli k dispozícii pre podobné prípady v rómskych komunitách 
v Telgárte aj na Kotve. 
 
• Spolupráca v partnerských projektoch:  

 Spolupracujeme s odborom HDM na realizácii projektu „Hygienická 
problematika škôl a zdravotný stav žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“. Vybrali 
sme základnú školu v obci Telgárt a Šumiac. V spolupráci s rómskymi komunitnými 
zdravotnými asistentkami sa v novembri sa začali vypĺňať dotazníky o zdravotnom stave detí. 
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 Naše komunitné asistentky zdravotnej výchovy boli požiadané o spoluprácu pri 
vzdelávacích programoch v rómskych komunitách, ktoré má zabezpečovať organizácia Roma 
Education Fund. OPZ so súhlasom vedenia RÚVZ prisľúbilo tejto spoločnosti partnerstvo pri 
realizácii jej vzdelávacieho projektu. Do partnerstva a realizácie projektu sú okrem RÚVZ BB 
zapojené tieto inštitúcie: Ministerstvo školstva, MPC Prešov, MPC Banská Bystrica, RÚVZ 
Vranov nad Topľou, OZ KARI, OZ Vyrovnávanie šancí. V r. 2009 sa však ešte neuskutočnili 
aktivity v rámci tohto partnerstva. 
 
• Iné aktivity pre Rómov:  

 Zdravotnícka príprava rómskych detí zo Špeciálnej ZŠ v Brezne na súťaž Mladý 
záchranár 

 Prednáška pre rómske ženy v Brezne na tému Starostlivosť o choré dieťa 
 Beseda v rómskej osade Hlavina -prevencia srdcovocievných ochorení  
 Prednáška pre rómske ženy z osady Hlavina (okres Brezno) na tému Ošetrenie 

dieťaťa s teplotou a horúčkou  
 Meranie TK a zdravotnovýchovná beseda pre rodičov v ŠZŠ v Brezne  

5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti 
podpory  zdravia a preventívnych  programov podpory zdravia 

 
• Test Zdravé srdce (TZS) 
 

Plnenie úlohy sa darí najmä hodnotením výsledkov činností Poradenských centier na 
podporu zdravia pomocou programu Test zdravé srdce. 
 Poradenské centrá vznikali postupne od roku 1993 (prvé v Banskej Bystrici) a dnes 
vyvíjajú svoju činnosť prakticky na celom území Slovenska a sú dostupné všetkým 
obyvateľom Slovenska.. Návštevnosť poradenských centier sa neustále zvyšuje a to nielen v 
základných poradniach, ale aj v poradniach špecializovaných na jednotlivé druhy rizikových 
faktorov vyplývajúcich zo životného štýlu. Takmer denne sa v 39 RÚVZ zadáva do databáz 
TZS množstvo údajov – z anamnéz klientov, výsledkov meraní, vyšetrení a analýz 
biochemických parametrov zo vzoriek kapilárnej krvi. Klienti so zisteným rizikom 
prichádzajú po intervencii na kontrolné vyšetrenie. Porovnávanie údajov od tých istých 
klientov s časovým odstupom umožňuje hodnotiť efektivitu individuálne orientovaných 
intervencií.  

Porovnávanie výsledkov u prvovyšetrovaných klientov v jednotlivých rokoch 
umožňuje hodnotiť efektivitu celopopulačných intervenčných programov na zníženie rizika. 
Vedúca OPZ robila analýzy z celoslovenskej databázy za celé obdobie existencie Poradní 
zdravia. Priemerné hodnoty boli znížené po opakovaných kontrolách vo  všetkých 
biochemických parametroch a výsledkoch meraní, okrem krvného tlaku (najmä u mužov). 
 

OPZ a Odbor informatiky RÚVZ BB metodicky usmerňujú využívanie programu 
a pracujú na rozšírení jeho možností s akceptovaním pripomienok kolegov z celého 
Slovenska. Postupne sa realizuje inovácia programu Test zdravé srdce  pre hodnotenie 
efektivity Poradne zdravia.  

Na pôde OPZ bolo v júni  stretnutie pracovníkov PCPZ nadväzujúce na workshop 
v Brusne, kde boli prediskutované požadované úpravy programu. Na krajskej porade OPZ 
boli doplnené ďalšie návrhy a pripomienky. Koncom roku 2009 bola distribuovaná nová 
verzia TZS, do ktorej boli zapracované najdôležitejšie požiadavky. Aktualizovaná verzia TZS 
rozširuje anamnézu, predlžuje čas, ktorý lekár poradne zdravia venuje klientovi, avšak 
umožňuje lepšie zhodnotenie rizika, analýzy s vyššou výpovednou hodnotou a tým aj lepšie 
poradenstvo a kvalitnejšie intervencie.  
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• Celoslovenské prieskumy  
 
- Health Monitor Survey (Z.: Odbor podpory zdravia a Odbor epidemiológie)  
umožňuje vyhodnotením dotazníkov hodnotiť zdravotné uvedomenie rôznych populačných 
skupín, správanie obyvateľstva vo vzťahu k zdraviu, subjektívne hodnotenie vlastného 
zdravotného stavu a kvality poskytovaných zdravotníckych služieb. Realizácia prieskumu 
Health Monitor Survey  plánovaná na II. polrok 2009 sa posunula na neskoršie obdobie. 
- Výživový stav obyvateľstva  - v r. 2009 OPZ zrealizoval vyšetrenia a získal pre OHV 
údaje od 80 respondentov pracujúcich v povolaniach vyžadujúcich strednú fyzickú aktivitu 
- Analýza účastníckych listov súťaže Vyzvi srdce k pohybu prebehne v r. 2010 
a umožní čiastočné hodnotenie efektov tejto intervenčnej aktivity   
T: 30.9.2009  
 

7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a 
analyzovať zdravotný stav obyvateľov v regióne Banská Bystrica a Brezno 
Skríningy CINDI u náhodne vybranej vzorky populácie v modelových oblastiach umožňujú 
priebežne sledovať, hodnotiť a analyzovať zdravotný stav obyvateľov, ako aj stanovovať 
indikátory a determinanty, ktorých význam sa v jednotlivých časových úsekoch dostáva do 
popredia. Napríklad kým sa začiatkom 90-tych rokov ako jeden z najzávažnejších rizikových 
faktorov ukazovalo fajčenie, zaznamenávame aj vďaka účinnej intervencii pokles prevalencie 
fajčenia v dospelej populácii a vyššiu pozornosť treba venovať nárastu hypertenzie, 
zvyšujúcej sa fyzickej inaktivite obyvateľstva a najmä ťažko ovplyvniteľnej narastajúcej 
prevalencii nadváhy.  
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia - 
zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia 
a) študentov verejného zdravotníctva 
b) študentov ošetrovateľstva 
c) študentov medicíny 
d) študentov pedagogiky 
 - zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia  
e) zdravotníckych pracovníkov 
f)  iných zdravotníckych pracovníkov 
g)  pedagógov 
h)  iných nezdravotníckych pracovníkov 

 - zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
T: priebežne 
 
Plnenie úlohy vo vzťahu ku skupinám pod  písmenom a,b,e) v  roku 2009: 
 
OPZ sa podieľa na vzdelávaní VŠ študentov priamo výukou a zabezpečovaním programu 
stáží na OPZ pre cirkulantov a študentov.   
- V jarnom semestri lekárky OPZ RÚVZ BB zabezpečovali výuku predmetu „Starostlivosť 
o rizikové skupiny obyvateľstva“ pre študentov 3.ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva 
na SZU v Banskej Bystrici. 
- Na OPZ boli v roku 2009 na stáži dvaja všeobecní lekári, 1 Mgr. z odboru ošetrovateľstvo 
SZU a dve študentky odboru Verejné zdravotníctvo  z martinskej Jeseniovej fakulty. 
 
Plnenie úlohy vo vzťahu ku skupinám pod  písmenom f,g,h) v roku 2009: 
 

Pracovníčky OPZ metodicky podporujú pedagógov - koordinátorov Škôl 
podporujúcich zdravie a Zdravých materských škôl a dobrovoľných zdravotníkov – študentov 
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stredných škôl. Pracovníčka OPZ v Brezne má medzinárodný certifikát ČK na výuku 
poskytovania prvej pomoci a je lektorkou v kurzoch pre rôzne profesné a záujmové skupiny.  
V roku 2009 viedla tieto školenia: 
- Školenie učiteľov – zdravotníkov v okrese Brezno 
- Školenia v poskytovaní prvej pomoci pre učiteľov Spojenej školy v Brezne, Hotelovej 
akadémie v Brezne, Gymnázia v Podbrezovej, ZŠ v Heľpe, pre učiteľky z MŠ v Pohronskej 
Polhore a z MŠ v Michalovej. 
- Školenia k projektu Evička nám ochorela pre učiteľky MŠ v okr.Brezno 
- Školenia v prevencii úrazov a v poskytovaní prvej pomoci pre gymnazistov v B.Bystrici a 
Brezne 
- Príprava žiakov ZŠ  na súťaže mladých zdravotníkov v máji 2009 
- Kurz pre mladých zdravotníckych dobrovoľníkov spomedzi študentov breznianskych 
stredných škôl a zabezpečovanie ich participácie na zdravotnovýchovných podujatiach 
v okrese Brezno 
- 6- týždňové ošetrovateľské kurzy pre záujemkyne so SŠ vzdelaním evidované na ÚP so 
záujmom pracovať ako opatrovateľka v Brezne a v Heľpe (organizované Akadémiou 
vzdelávania v Brezne)  
- Kurzy poskytovania prvej pomoci v autoškolách a na pracoviskách podnikov okresu 
Brezno 
- Kurzy poskytovania prvej pomoci pre príslušníkov Mestskej polície v Brezne 
1. 9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku dopadu na verejné zdravie v SR.  
 

10. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne 
stanovenými kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické a 
právnické osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu a 
poskytovanie údajov pre trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, podporu 
a ochranu zdravia. Akceptovať v zákone Medzinárodné zdravotné predpisy (2005) –
IHR, schválené SZO v roku 2005 
11. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 s 
harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010.  
12. Podpísaním spoločného dokumentu SZO a EÚ „Európska charta proti obezite“ 
na jeseň roku 2006 sa SR zaväzuje k plneniu záverov, vyplývajúcich z uvedeného 
materiálu. Na plnenie týchto záväzkov je potrebné Vypracovať Národný program 
prevencie obezity a nadváhy 

Pracovníčky OPZ sa podieľali na príprave vyššie uvedenej legislatívy, programov a 
dokumentov pripomienkovaním návrhov. V  roku 2009 sme odoslali pripomienky k 
materiálom komisie eHealth. OPZ pripomienkoval plán úloh a projektov verejného 
zdravotníctva. 

Za značný úspech rokov 2007, 2008 aj 2009 možno považovať rozvíjanie spolupráce 
so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou a jej predstaviteľmi pri príprave nového projektu 
„Národného programu prevencie kardiovaskulárnych ochorení v SR“ a lekármi prvého 
kontaktu.  

Pri príprave a realizácii programov spolupracujeme s orgánmi štátnej správy 
a samosprávy, zdravotníkmi v kuratíve, školami, zdravotnými poisťovňami, SČK, klubmi 
dôchodcov, domovmi dôchodcov, s agentúrami a  ústavmi sociálnych služieb, s regionálnymi 
aj celoštátnymi médiami, s PR agentúrou Comm, s CVČ, s Akadémiou vzdelávania,  s 
mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami, ako napr. spolok Živena, Liga 
proti rakovine, Liga za duševné zdravie, v Brezne aj s policajným a hasičským zborom 
a s autoškolami. 
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D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Úloha č. 1: Podporovať zabezpečenie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia 
výživy detí a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad 
racionálnej výživy, ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre 
deti: 
S cieľom zvyšovania vedomostnej úrovne pracovníkov zabezpečujúcich školské stravovanie a 
tým aj požiadaviek zlepšenia stravovania v zmysle zásad zdravej výživy boli naďalej aj 
v roku 2009 poskytované odborné konzultácie a usmernenia, a to nielen v rámci výkonu 
štátneho zdravotného dozoru v stravovacích prevádzkach, ale aj v súvislosti s ďalšími 
činnosťami v zariadeniach spoločného stravovania. 

Na získanie osvedčenia pre vykonávanie činností pri príprave, výrobe a manipulácii 
s potravinami bolo v  roku 2009 preskúšaných 76 pracovníkov zariadení školského 
stravovania, ktorým boli vydané osvedčenia pre vykonávanie prác v epidemiologicky 
závažných činnostiach.  

Z hľadiska zabezpečenia zdravej dojčenskej výživy boli vyšetrené vzorky materského 
mlieka od darkýň, ktoré bude ďalej poskytované cestou banky materského mlieka pri 
Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici na výživu dojčiat.  
Vykonaných bolo 6 laboratórnych analýz kvality materského mlieka  v  biochemických 
ukazovateľoch: stanovenie obsahu bielkovín, sacharidov, tuku, kalcia a polychlorovaných 
bifenylov.  Vo vyšetrovaných vzorkách bol zistený obsah sledovaných ukazovateľov v rozpätí 
fyziologických hodnôt s prihliadnutím na interindividuálne rozdiely a zrelosť materského 
mlieka. Hodnoty prekračujúce limity uvádzané v odbornej literatúre neboli zistené. 
Úloha č. 2: Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám 
zdravej výživy. 
 V priebehu roka 2009 boli z 2 zariadení školského stravovania pri ZŠ a MŠ mesta 
Banská Bystrica,  1 ŠJ pri MŠ zriadenej Obecným úradom a 1 ŠJ pri Školskom internáte 
zriadenej VÚC Banská Bystrica, odobraté vzorky podávaných jedál na laboratórne analýzy, 
dodržiavanie a plnenie odporúčaných výživových dávok pre príslušnú vekovú kategóriu detí  
a to v energetických a nutričných ukazovateľoch ( KJ, obsah bielkovín, tukov, cukrov). 
Súčasne bol vyhodnocovaný obsah soli v podávaných pokrmoch školského stravovania. 
Celkovo bolo vykonaných 10 odberov celodennej stravy detí z dvoch MŠ, 10 odberov 
podávaného kompletného obeda žiakov ZŠ a študentov SŠ. Ďalej bola odobratá 1 vzorka 
podávaného pokrmu na obed stravníkom ZŠ. Išlo o vyšetrenie tepelne upravenej ryby na 
základe podnetu na overenie zdravotnej neškodnosti hotového pokrmu. Laboratórne analýzy 
nepreukázali prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie ani zvýšené hodnoty histamínu vo 
výrobku. 
 O získaných výsledkoch boli prevádzkovatelia a pracovníci predmetných zariadení 
informovaní a zodpovední pracovníci odborne usmernení. 
Úloha č. 3: Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania. 
 Realizácia školského mliečneho programu (ŠMP) na školách okresov Banská Bystrica 
a Brezno pokračovala aj v roku 2009 v zmysle Metodické usmernenie 16/2009-R z 27.augusta 
2009, ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 12/2008 zo 6. októbra 2008 k 
realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na 
podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na 
základných školách a pre žiakov na stredných školách znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 342/2009 Z. z.  
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 Samotnú realizáciu ŠMP zabezpečovali zariadenia školského stravovania na školách. 
V okrese Banská Bystrica bolo zapojených do ŠMP 48 ŠJ pri ZŠ a MŠ s celkovým počtom 
6397 detí a v okrese Brezno 12 ŠJ pri ZŠ a MŠ s celkovým počtom detí 752 detí. 
Úloha č. 4: Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
v rámci školského  stravovania. 

V súvislosti so zabezpečovaním a podporou realizácie pitného režimu na školách 
a preferovanie zdravotne vyhovujúcich nápojov bol vykonaný v 1. polroku 2009 štátny 
zdravotný dozor v  36 školských bufetoch, zriadených v priestoroch  škôl a školských 
zariadeniach. V roku 2009 bolo vykonaných 13 kontrol v týchto prevádzkarniach. Kontroly 
boli zamerané na rešpektovanie požiadaviek podľa § 8 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. 

Počas výkonu ŠZD v zariadeniach školského stravovania i v zariadeniach spoločného 
stravovania, ktoré zabezpečujú stravovacie služby pre deti počas konania zotavovacích 
podujatí sa v 1. polroku 2009, hlavne škôl v prírode a lyžiarskych výcvikových kurzov, 
otázke zabezpečenia a samotnej realizácie pitného režimu venovala taktiež zvýšená 
pozornosť. Vykonaných bolo 79 kontrol v zariadeniach školského stravovania ( BB – 46, 
BR – 33) a  21 (BB-10, BR-11) organizovaných zotavovacích podujatí pre deti (LVVK, 
ŠvP). 

V súvislosti s používaním vody určenej na ľudskú spotrebu, resp. zabezpečením 
všetkých náležitostí na prevádzkovanie vlastného vodného zdroja a preukázanie vyhovujúcej 
kvality pitnej vody v zariadení, bola uvedená problematika riešená s 5 prevádzkovateľmi 
rekreačných zariadení, ktorí poskytujú rekreačné pobyty detí a 2 organizátorom stanového 
letného tábora detí. V 4 zariadeniach bolo odobratých 5 vzoriek vody, ktoré laboratórnym 
vyšetrením preukázali vyhovujúcu kvalitu vody určenej pre ľudskú spotrebu podľa NV SR č. 
354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 
Úloha č. 5: Podporovať naplnenie bodov vládneho Programu boja proti drogám 
a drogovým závislostiam 
V oblasti plnenia pilotných programov a projektov sa oddelenie sledovania zdravotného stavu 
odboru HDM zameralo primárne na monitorovanie stavu dodržovania zákona č.377/2004 Z.z. 
o ochrane nefajčiarov v zariadeniach MŠ, ZŠ, SŠ a SOU na území mesta a okresu Banská 
Bystrica a Brezno. V rámci metodických návštev a štátneho zdravotného dozoru pracovníčky 
odboru HDM navštívili 133 zariadení MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, pričom prediskutovali s vedúcimi 
pracovníkmi jednotlivých škôl možnosti skupinového poradenstva v oblasti prevencie 
fajčenia a odvykania od fajčenia pre študentov. V rámci výchovno vzdelávacích aktivít 
zameraných na nové poznatky v oblasti verejného zdravotníctva organizovaných pre 
študentov SOU pokračujeme v spolupráci s SOU farmaceutické Slovenská Ľupča. 
Výjazdovou formou poradenstva pre deti a mládež sme poskytli individuálne a skupinové 
poradenstvo v oblasti  duševného zdravia a zdravého životného štýlu 68 študentom SŠ. 
Poradenstvo cez internet bolo poskytnuté 2 klientom. 
Úloha č. 6: Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok 
u žiakov a študentov ako aj u učiteľov ZŠ, SŠ a VŠ s cieľom zmapovať trendy v tejto 
oblasti  

V mesiaci máj 2009 sa v okrese Banská Bystrica  realizovala ďalšia časť dotazníkovej 
štúdie ESPAD. Dotazníky vyplnilo 100 stredoškolákov a detí základných škôl v meste 
Banská Bystrica, a to na Základnej škole Golianova v Banskej Bystrici a Strednej 
priemyselnej škole Juraja Murgaša v Banskej Bystrici.  
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E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane  nefajčiarov v regióne 
Banská Bystrica a Brezno 
T.: priebežne vždy k 10.dňu nasledujúceho mesiaca 
 
Z.: Odbor podpory zdravia, Odbor životného prostredia, Odbor hygieny výživy, Odbor 
preventívneho pracovného lekárstva, Odbor hygieny detí a mládeže 
V roku 2009 bolo v okresoch Banská Bystrica a Brezno vykonaných 1520 kontrol na 
dodržiavanie zákona na ochranu nefajčiarov. V 2 prípadoch pracovníci odboru HDM a v 4 
prípadoch Hygiena výživy uložila blokové pokuty. V 10 prípadoch bolo zistené porušenie § 7 
ods.1 písm. g) zákona č. 377/2004 Z. z. a po konzultácii s právnym oddelením bolo začaté 
správne konanie vo veci správneho deliktu. 
 
PREVENCIA FAJČENIA: 
 

• Poradňa pre odvykanie od fajčenia zrealizovala 5 individuálnych kurzov pre 5 klientov. 
V rámci každého stretnutia im okrem individuálneho poradenstva bol meraný aj TK a CO vo 
vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer. V 2.polroku 2009 sa začal aj 1 skupinový 
kurz pre rómsku minoritu v obci Telgárt, ktorého sa zúčastňuje 6 fajčiarov. 
• Zdravotnovýchovné a poradenské aktivity na školách   
O škodlivých účinkoch aktívneho aj pasívneho fajčenia, ale aj o možnostiach liečby tabakovej 
závislosti boli v dňoch prednesené 3 prednášky  a premietnuté 4 videofilmy s tematikou 
nikotinizmu pre 99 žiakov (Cirkevná ZŠ, Katolíckeho gymnázium Štefana Moyzesa a ZŠ 
v Badíne, 17.03.2009 bola pre 55 študentov SOU stavebného v Kremničke prednesená 
prednáška a premietnuté 2 videofilmy na tému nikotínovou závislosť, poradenstvo a liečba 
tabakovej závislosti.  
V rámci týchto zdravotno-výchovných akcií boli zrealizované merania CO vo vydychovanom 
vzduchu prístrojom Smokerlyzer u 66 žiakov. Školám a žiakom bol poskytnutý edukačný 
materiál s problematikou fajčenia. 
• Zdravotnovýchovné a poradenské aktivity k Svetovému dňu bez tabaku   
- 25.05.2009 pri príležitosti Dni mesta Brezna v priestoroch múzea vyšetrenia 28 
klientov na kardiovaskulárne rizikové faktory: CHOL (27), GLU (6) a TG (3), meranie TK 
(28), % tuku (28) a CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer ( 11). Na námestí 
mesta Brezna bolo oslovených 20 fajčiarov, z ktorých si 15 dalo zmerať CO prístrojom 
Smokerlyzer. 
- 27.05.2009 – v  klube dôchodcov Nemecká-Zámostie vyšetrenia 53 klientov, meranie 
CO  sa  nevykonávalo, lebo medzi dôchodcami neboli fajčiari. Diskusia bola venovaná 
problematike pasívneho fajčenia. 
- 28.05.2009 – „Župné leto“ v B.B. – (merania TK - 61, % tuku – 47) , 5 klientom 
zmerané CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer.  
- 29.05.2009 – individuálne poradenstvo a vyšetrenia klientov v obchodnom centre 
„Európa“ - merania TK (31), % tuku (18), u 9 klientov meranie CO vo vydychovanom 
vzduchu prístrojom Smokerlyzer. Spolu s pracovníčkami Odboru výživy a Osobného úradu 
boli vykonané 3 kontroly dodržiavania zákona na ochranu nefajčiarov v priestoroch 
obchodného centra „Európa“. Porušenie zákona bolo zistené v 1 prípade.    
- 29.05.2009 - v obci Telgárt merania CO (37) a TK (25) klientom v rómskych 
rodinách. 
• Zdravotnovýchovné a poradenské aktivity ku Svetovému dňu ChOChP, 
Medzinárodnému dňu bez fajčenia a ku Európskemu týždňu boja proti drogám: 
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- 34 meraní CO vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov 
- Prednášky na školách (Mgr.Zvalová): ZŠ Badín, ZŠ SNP 20 
- Brezno – Hotelová akadémia – poradenský a zdravotnovýchovný výjazd 
Súčasťou všetkých hore uvedených zdravotno-výchovných podujatí bolo poskytovanie 
individuálneho poradenstva a informácií o problematike pasívneho fajčenia pre fajčiarov a 
exponovaných ľudí, informácie o POF  a distribúcia edukačných materiálov.  
 
 
F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
Plnenie imunizačného programu SR s cieľom znižovať výskyt nákaz preventabilných 
očkovaním, eliminovať ich a tým zlepšovať zdravotný stav detí. 
1. Monitoring nákaz preventabilných očkovaním 
 
Na dosiahnutie cieľa bolo v v prvom polroku roku 2009 vykonané nasledovné: 
 
Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním: 

V okresoch Banská Bystrica a Brezno sa z nákaz preventabilných očkovaním 
zaradených do pravidelného očkovania nevyskytlo žiadne ochorenie na diftériu, tetanus, 
pertussis, detskú obrnu, hemofilové invazívne ochorenia, osýpky, mumps a ružienku a 
tuberkulózu. Vyskytlo sa 1 ochorenie na akútnu VHB u neočkovanej dospelej osoby (okr. 
BB) a 1 ochorenie na VHA tiež u dospelej neočkovanej osoby. Ďalej sme zaznamenali 
celkom  21 prípadov  TBC, z toho 9 prípadov v okrese Banská Bystrica a 12 prípadov 
v okrese Brezno u dospelých osôb nad 25 rokov veku. 

Z ostatných nákaz preventabilných očkovaním avšak nezaradených do IP  sa vyskytli 
dve ochorenie na meningokokovú meningitídu (po jednom v okrese BB a Brezno), pričom 
prípad v okrese Brezno končili úmrtím. 

V roku 2009 od 1.1. bolo zavedené pravidelné očkovanie dojčiat proti 
pneumokokovým infekciám vakcínou „Prevenar“. Vykonáva sa aktívna surviellance týchto 
nákaz. 

V druhom polroku  bola vykonaná administratívna kontrola pravidelného 
a odporúčaného očkovania detí – stav k 31.8.2009, ktorá preukázala vysokú zaočkovanosť 
populácie detí podliehajúcich očkovaniu. 
 
Manažment očkovania: 

Všetci lekári odboru epidemiológie sa priebežne venujú konzultáciám pre praktických 
lekárov pre deti a dospelých. Väčšina otázok je zameraná na  očkovacie postupy pri zmenách 
vakcín, pri prisťahovaní detí z iných krajín, pri nedodržaní odporúčaných schém prevažne pre 
nedisciplinovanosť rodičov detí alebo pre dlhodobé choroby detí. 

Pracovníci odboru poskytujú tiež priebežné informácie občanom pred cestami do 
zahraničia a vystavujú medzinárodné očkovacie preukazy po zaočkovaní klientov na 
infekčnom oddelení pri FFDR NsP Banská Bystrica.  

Vykonávali sme edukačné programy v priebehu celého roku v printových médiách aj 
rozhlase a televízii najmä v spojení s Európskym imunizačným týždňom ako aj 
sprostredkovaním informácií. 

Na celoslovenskej konferencii VIII. Červenkove dni preventívnej medicíny v Brusne 
MUDr. Avdičová, PhD. prezentovala prednášku Výskyt pertussis vo svete - staronový 
problém. Táto téma bola zaradená do edukačného programu pre pediatrov, všeobecných 
lekárov pre dospelých, a pre pneumológov v rámci „školy pneumológie“. 
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V rámci ekukačných školení praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých 
Banskobystrického, Žilinského a Nitrianskeho samosprávneho kraja MUDr. Avdičová, PhD. 
odprednášala cyklus prednášok o význame očkovania proti chrípke a potrebe zavedenia 
nových aplikačných foriem. Do prednášok bola aktuálne zaradené aj informácia o opatreniach 
súvisiacich s novou chrípkou, ktorá sa vyskytuje pandemicky. Vo štvrtom kvartáli prebiehala 
intenzívna kampaň venovaná podpore očkovania proti sezónnej chrípke opäť najmä 
prostredníctvom médií, v októbri bola na túto tému zvolaná tlačová beseda , následne 
pracovníci odboru poskytovali priebežne informácie do AZTV, TV 13, STV 2 – regionálny 
denník, Slovenskému rozhlasu, rádiu Regína a Lumen. 

Pravidelne sme oboznamovali písomne a telefonicky očkujúcich lekárov o zmenách v 
očkovacom kalendári a ďalších praktických otázkach týkajúcich sa očkovania.  

 
 

G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
Úlohy  

 
Bod 1.  
Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory, 
karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, dlhodobé nadmerné a 
jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce  
 
Plnenie: 
 
a) Znižovanie miery zdravotných rizík na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými 
prácami  
 
RÚVZ v Banskej Bystrici získava údaje a vedie evidenciu o počte exponovaných 
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v zamestnávateľských subjektoch pôsobiacich 
na území okresov Banská Bystrica a Brezno. Podľa štandardných výstupov programu ASTR 
bolo ku koncu roka 2009 v 3. a 4. kategórii rizikových prác v spádovom území RÚVZ Banská 
Bystrica  evidovaných celkom 5282 exponovaných zamestnancov, z toho 1573 žien. 
Počet exponovaných zamestnancov podľa jednotlivých okresov: 
- v okrese Banská Bystrica 2531 exponovaných osôb, z toho 950 žien, 
- v okrese Brezno 2751 exponovaných osôb, z toho 623 žien. 
V roku 2009 bolo vydaných 29 rozhodnutí o určení rizikových prác, z toho v 13 prípadoch 
išlo o nové právne subjekty, v 16 prípadoch boli vydané nové rozhodnutia z dôvodu 
prehodnotenia miery rizika na základe aktuálnych výsledkov meraní a zhodnotenia expozície. 
Z toho v 12 prípadoch bola miera rizika znížená zo 4. do 3. kategórie a v 4 prípadoch z 3. 
do 2. kategórie. 
 Zamestnávateľom, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, v roku 
2009 neboli uložené sankcie za neplnenie opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. 
 Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (podľa výstupov z programu 
ASTR za posledných 11 rokov) má trvalo klesajúci trend. 
 
b) Znižovanie miery zdravotných rizík z veľmi jedovatých látok a prípravkov a 
jedovatých látok a prípravkov 
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 V roku 2009 bolo vykonaných 62 kontrol v rámci ŠZD v okresoch Banská Bystrica 
a Brezno so zameraním na skladovanie a používanie veľmi jedovatých a jedovatých látok a 
prípravkov a na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľov. Najviac kontrol bolo 
vykonaných v lekárňach (23), ďalej v chemických laboratóriách výrobných  a nevýrobných 
podnikov (15) a v obchodných spoločnostiach (8).  
 Vo všetkých kontrolovaných subjektoch boli preverené podmienky manipulácie 
a skladovania veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov, či už v laboratóriách alebo 
skladových priestoroch podľa NV SR č.355/2006 Z.z. a ich evidencia a odborná spôsobilosť 
riadiacich zamestnancov. Pri previerkach boli najčastejšie zistené nedostatky súvisiace 
s nevhodným spôsobom skladovania veľmi jedovatých a jedovatých látok, ktoré sa okrem 
iných nesmú skladovať v jednej miestnosti s výbušnými látkami a prípravkami a horľavými 
látkami. Neustále sa vyskytuje nedostatočné vybavenie lekárničiek prvej pomoci, ale aj 
prostriedkov na likvidáciu mimoriadnych situácií.  
 V poľnohospodárskych a lesných podnikoch sa v okresoch Banská Bystrica 
a Brezno už dlhodobo nepoužívajú jedovaté a veľmi jedovaté prípravky pri ochrane 
rastlín. Túto skutočnosť možno pripísať väčšiemu výberu prípravkov na ochranu rastlín 
a možnosti nahradiť jedovaté prípravky menej nebezpečnými. 
 Pri výkone ŠZD  bolo zistené, že 2 obchodné spoločnosti (Centrálchem 
s.r.o.,   Mikrochem spol. s r.o.), 1 výrobný podnik (Slovenka a.s.) ukončili svoju činnosť na 
území okresov Brezno a Banská Bystrica a tým ukončili manipuláciu s veľmi jedovatými 
a jedovatými látkami a prípravkami. Zmenou výrobného procesu v spoločnosti  ROCO 
SLOVAKIA  spol. s r.o., Banská Bystrica boli eliminované jedy používané na galvanické 
pokovovanie. 
 Súčasťou štátneho zdravotného dozoru vo výrobných podnikoch a chemických 
laboratóriách bola aj kontrola informovanosti zamestnancov prostredníctvom Dotazníkov 
informovanosti zamestnancov „C“ (v počte 40), pričom sa zistilo, že zamestnanci 
majú dobrú znalosť v problematike  ochrany zdravia pri práci s chemickými faktormi, vedia 
s akými látkami pracujú, pravidelne sa zúčastňujú školenia, zamestnávatelia poskytujú 
zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a  vykonávajú potrebné preventívne 
opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov na pracoviskách.  
 V roku 2009 bolo vydaných celkom 117 osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s 
veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. Komisia na preskúšanie odbornej 
spôsobilosti na prácu s jedmi pre oblasť Banskobystrického kraja zasadala 9-krát, pričom na 
základe úspešne vykonanej skúšky žiadateľov bolo vydaných 23 osvedčení.  94  osvedčení 
bolo vydaných na základe preukázaných dokumentov o dĺžke odbornej praxe t.j. 
žiadatelia skúšku podľa platnej legislatívy nemuseli vykonať. 
 V rámci posudkovej činnosti RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vydalo 9 
rozhodnutí na manipuláciu a skladovanie veľmi jedovatých látok a prípravkov podľa § 13 
ods.4 písm. i) zákona č.355/2007 Z.z. a to: 1 rozhodnutie pre nemocnicu v Brezne, 5 
rozhodnutí pre lekárne v Banskej Bystrici a Brezne, 2 rozhodnutia pre spoločnosti 
zaoberajúce sa farmaceutickou výrobou a1 rozhodnutie pre geologický ústav. 
 Počas roku 2009 bolo v problematike veľmi jedovatých a jedovatých látok a 
prípravkov poskytnutých 99 konzultácií týkajúcich sa vypracovania prevádzkových 
poriadkov a posudkov o riziku, odbornej spôsobilosti, klasifikácie jedov, ochranných 
preventívnych opatrení, ako aj ďalších povinností zamestnávateľa, ktoré upravuje súčasne 
platná legislatíva.  
 V roku  2009 nebola hlásená ani riešená žiadna mimoriadna situácia ani havária 
v okresoch Banská Bystrica a Brezno. 
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c) Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu 
 

V roku 2009 bolo vykonaných 35 kontrol v rámci ŠZD v okresoch Banská Bystrica 
a Brezno so zameraním na manipuláciu a skladovanie chemických karcinogénov a 
mutagénov a na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľov. Kontroly boli vykonané 
vo farmaceutických prevádzkach, v chemických laboratóriách, v skladoch, obchodných 
spoločnostiach,  lekárňach a zdravotníckych zariadeniach. 
 Vo všetkých kontrolovaných subjektoch boli preverené podmienky manipulácie, 
skladovania a opatrenia na zníženie expozície chemických karcinogénov a mutagénov podľa 
NV SR č.356/2006 Z.z. Osobitná pozornosť bola venovaná hodnoteniu zdravotných rizík pri 
práci s karcinogénmi a mutagénmi, vymedzeniu a označeniu oblasti nebezpečenstva 
(kontrolované pásmo), dodržiavaniu zákazu fajčenia v priestoroch a vedeniu zoznamov 
exponovaných zamestnancov so záznamami o expozícii (povinnosť zamestnávateľov 
uchovávať 40 rokov).  

Súčasťou štátneho zdravotného dozoru vo výrobných podnikoch a chemických 
laboratóriách bola aj kontrola informovanosti zamestnancov prostredníctvom Dotazníkov 
informovanosti zamestnancov „K“ (v počte 36), pričom sa zistilo, že zamestnanci 
majú dobrú znalosť v problematike ochrany zdravia pri práci s karcinogénnymi 
a mutagénnymi faktormi, pravidelne sa zúčastňujú školenia, zamestnávatelia poskytujú 
zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a  vykonávajú potrebné preventívne 
opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov na pracoviskách. 

Vedie sa databáza organizácií, v ktorých sú zamestnanci vystavení karcinogénnym 
a mutagénnym faktorom a organizácií s pracovným procesom s  rizikom chemickej 
karcinogenity. Okrem spoločností kde sú vyhlásené rizikové práce s karcinogénnymi faktormi 
( napr. zdravotnícke zariadenia, drevospracujúce prevádzky, výroba asfaltových zmesí 
atď.)  evidujeme aj  pracoviská  kde sa  manipuluje  a  skladujú  chemické karcinogény 
a mutagény v malých objemoch (napr. lekárne, obchodné spoločnosti, chemické laboratóriá) a 
kde pracovné činnosti s chemickými  karcinogénmi predstavujú únosnú mieru zdravotného 
rizika – 2. kategórie podľa zaradenia prác do kategórií.  

K 31.12.2009 evidujeme celkom 220 zamestnancov z toho 199 žien, ktorí vykonávajú 
rizikové práce 3. kategórie  s karcinogénnymi  a mutagénnymi faktormi. Rizikové práce 3. 
kategórie s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi vykonávajú len zamestnanci spoločností 
v okrese Banská Bystrica. V porovnaní s rokom 2008 v okrese Banská Bystrica sa zvýšil  
počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu s  karcinogénmi a mutagénmi, avšak  
v okrese Brezno  došlo k zrušeniu rizikových prác s karcinogénmi a mutagénmi. 
Najviac exponovaných zamestnancov v počte 151 bolo v riziku karcinogénnych faktorov 
v rezorte zdravotníctva pri práci s cytostatikami. Na druhom mieste v počte exponovaných 
zamestnancov bol prach z tvrdého dreva, zaradený do kategórie 1 – dokázaný karcinogén.  
 V sledovanom období boli tiež vykonané kontroly (8) zamerané na plnenie 
povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z. 
o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
azbestu pri práci. 
 ŠZD bol vykonaný v tých organizáciách, ktoré oznámili začatie výkonu prác (7). 
Dozor sa vykonával priamo pri  odstraňovaní azbestu zo stavieb, pričom bolo kontrolované 
dodržiavanie opatrení na ochranu zdravia zamestnancov pred expozíciou azbestu.  
V rámci ŠZD bol prešetrení 1 podnet na spoločnosť, ktorá mala vykonávať odstraňovanie 
materiálov obsahujúcich azbest zo stavby bez oprávnenia vydaného Úradom verejného 
zdravotníctva. Bolo zistené, že podnet bol opodstatnený, naviac zamestnávateľ nezabezpečil 
technické, organizačné  a iné opatrenia, ktoré by  vylúčili alebo znížili expozíciu 
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zamestnancov azbestu na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru. Spoločnosť sa dopustila 
správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci  podľa 
§57 ods.29 písm.g) a  i) zákona č.355/2007 Z.z., tým že porušila zákonne povinnosti podľa 
§41 ods. 1 a 8 zákona č.355/2007 Z.z, za čo jej bola uložená pokuta vo výške 2 000EUR.  
 V rámci ŠZD pomocou kontrolných listov informovanosti zamestnancov Dotazníkov 
informovanosti zamestnancov „A“ ( v počte 30), bolo overené dodržiavanie požiadaviek na 
poskytovanie informácii v oblasti ochrany zdravia pri práci  (NV SR č. 253/2006 Z.z. 
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu) zo strany 
zamestnávateľov. Kontrolné listy poukázali na dostatočnú informovanosť o vplyve 
pracovných podmienok pri práci s azbestom na zdravie zamestnancov. 
 V mesiaci jún bola bytovým družstvám, spoločenstvu vlastníkov bytov a správcom 
bytových domov v okrese Banská Bystrica a Brezno (v počte 16) zaslaná informácia týkajúcu 
sa odstraňovania azbestových materiálov v budovách na bývania, v ktorej boli uvedené 
informácie okrem iného o zdravotných rizikách z expozície azbestu a o povinnostiach 
právnych subjektov pri odstraňovaní azbestu zo stavieb vyplývajúcich  z legislatívy. 
 
V roku 2009 RÚVZ v BB vydal: 
1) 11 rozhodnutí na činnosti spojené s manipuláciou a skladovaním chemického 
karcinogénu podľa § 13 ods.4 písm.j) zákona č.355/2007 Z.z.. Z toho 10 rozhodnutí bolo 
vydaných pre lekárne v okrese Banská Bystrica a Brezno, kde sa používajú chemické  
karcinogény 1. kategórie (dokázaný karcinogén pre ľudí) a 2. kategórie (pravdepodobný 
karcinogén) na vstupnú analýzu surovín v priestoroch galenického laboratória a 1 rozhodnutie 
pre farmaceutickú spoločnosť, kde používajú chemické   karcinogény 1. kategórie a 2. 
kategórie na chemické analýzy vstupných surovín a hotového produktu. 
2) 7 rozhodnutí na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 
podľa  § 13 ods.4 písm.k) zákona č.355/2007 Z.z., z toho 5 rozhodnutí  sa týkalo 
odstraňovania azbestu, ktorý bol súčasťou azbestocementových odpadových potrubí 
v bytových jadrách jednotlivých bytov v bytových  domov v meste Brezne a 2 rozhodnutia 
boli vydané na  demontáž strešnej krytiny na objektoch v obci Polomka a v meste Banská 
Bystrica. Všetky štyri spoločnosti mali Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
vydané oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.  
 
V sledovanom období bolo v problematike manipulácie a skladovania chemických 
karcinogénov a mutagénov poskytnutých 52 konzultácií týkajúcich sa vypracovania 
prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku, klasifikácie karcinogénov a mutagénov, 
ochranných preventívnych opatrení, ako aj ďalších povinností zamestnávateľa, ktoré upravuje 
súčasne platná legislatíva.  
 
d)  Znižovanie výskytu chorôb z povolania a ochorení podmienených prácou 
 

V záujme znižovania výskytu chorôb z povolania a ochorení podmienených prácou 
bola v rámci  štátneho zdravotného dozoru venovaná osobitná pozornosť pracoviskám 
s vyhlásenými rizikovými prácami, kde dochádza k zvýšenému ohrozeniu zdravia 
zamestnancov. Predmetom kontrol bolo najmä plnenie povinností zamestnávateľov dôsledne 
zabezpečovať technické, organizačné a iné opatrenia v záujme vylúčenia rizika, resp. jeho 
zníženia na najnižšiu možnú dosiahnuteľnú úroveň. 
 Z analýzy hlásených chorôb z povolania t.j. priznanej profesionálnej súvislosti 
prešetrovaných podozrení  na našom úrade vyplýva, že kým v rokoch 2004-2008 nedošlo 
v počte priznaných chorôb z povolania k podstatným zmenám (17-23 hlásených chorôb 
z povolania za rok), tak v roku 2009 z celkového počtu 17 prešetrovaných prípadov bola 
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profesionálna súvislosť priznaná len v  4 prípadoch. Podstatnú časť chorôb z povolania 
predstavovali v minulosti ochorenia končatín z vibrácií a dlhodobého nadmerného 
a jednostranného zaťaženia. Čo sa týka ochorení v súvislosti s expozíciou vibráciám 
s vysokým výskytom v profesii pilčík (v minulosti) , nepriznanie chorôb v súčasnosti nesúvisí 
so znížením miery rizika pri výkone práce, ale je dôsledkom legislatívnych nedostatkov 
v možnosti priznania choroby u živnostníkov - samozamestnávateľov.  V prípade ochorení 
končatín z preťaženia nebola profesionálna súvislosť priznaná ani v jednom prípade, nakoľko 
pracovná záťaž ani v jednom prípade nedosahovala splnenie kritérií DNJZ a nebola 
primárnou príčinou vzniku dg. ochorenia. 
 V záujme znižovania výskytu profesionálnych kožných ochorení, ktoré podľa počtu 
priznaných prípadov (v minulosti) nasledovali za ochoreniami končatín (v minulom roku 
nepriznaný žiadny prípad) bolo  vyžadované  od zamestnávateľov dôsledné hodnotenie 
zdravotných rizík  z vystavenia zamestnancov chemickým faktorom, najmä identifikácia 
nebezpečných vlastností chemických faktorov a následné zabezpečenie účinných 
preventívnych opatrení.  
 
Bod 2.  
Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská)  
 
Plnenie: 
V roku 2009 boli aktivity zamerané najmä na kontrolu hodnotenia zdravotných rizík 
v stredných a malých podnikoch. V nadväznosti na celoeurópsku informačnú kampaň 
Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bilbao pre roky 2008 a 2009 
na tému „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ bola v rámci štátneho zdravotného dozoru 
pozornosť venovaná hodnoteniam zdravotných rizík, vyplývajúcich najmä z expozície 
karcinogénom – chemické karcinogény a ionizujúce žiarenie v zdravotníckych prevádzkach: 
- Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 
- Poliklinika Banská Bystrica 
 
Okrem kontroly hodnotenia zdravotných rizík bolo zamestnávateľom poskytované 
poradenstvo pri ich hodnotení a poradenstvo na zabezpečenie opatrení na znižovanie 
rizík. Ako súčasť kampane, v rámci Európskeho týždňa (19. – 23.10) bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, bola na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici organizovaná tlačová beseda za 
prítomnosti tlačových aj audiovizuálnych médií, ktorej nosnou témou bolo posudzovanie 
rizík, analýza rizikových prác, najmä v súvislosti s expozíciou karcinogénov a aktivity 
podpory zdravia pri práci. Následne sa odborní zamestnanci OPPLaT zúčastnili živých 
vysielaní v rádiách Slovenský rozhlas, Rádio Lumen, rádio Regina, STV a TV 13 na tému 
„Zdravotné riziká pri výkone povolania“. Informácie k uvedenej problematike sú aktuálne 
zverejňované na webovej stránke úradu. 
 
Skríningové vyšetrenia u zamestnancov boli vykonané v nasledovných organizáciách:  
- Domovy sociálnych služieb Hronec (15 zamestnancov) a Banská Bystrica (15 
zamestnancov) 
- ZLH Plus a.s. zlieváreň Hronec- 47 zamestnancov 
- Hofatex a.s. Banská Bystrica – 20 zamestnancov 
- ISS Facility  services spol.s r.o.- 14 zamestnancov práčovne a upratovacích služieb 
v zdravotníckom zariadení 
Bolo poskytnuté spektrum vyšetrení (celkový cholesterol, HDL cholesterol, TG, GLU, 
meranie krvného tlaku, antropometrické vyšetrenie, OA, RA), ktoré orientačne určia hladinu 
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individuálneho rizika kardiovaskulárnych chorôb klienta, a poradenstvo v oblasti životného 
štýlu. V prípade potreby bola klientom v zmysle štandardných diagnostických postupov 
odporučená návšteva ošetrujúceho lekára a ďalšie potrebné vyšetrenia. 
Poradenstvo zamestnancom bolo zamerané aj na predchádzanie rizikám súvisiacich 
s prácou, najmä pri práci s bremenami. 
 
Bod 3.  
Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci.  
 
Plnenie: 

V roku 2009 bol štátny zdravotný dozor vykonaný na 979  pracoviskách v okrese 
Banská Bystrica a Brezno. Tento počet zahŕňa okrem previerok, vykonávaných v rámci 
projektov a programov aj previerky vykonané  pri kolaudáciách, zmene účelu užívania stavieb 
a uvedení priestorov do prevádzky. V sledovanom období boli kontroly vykonané najmä 
v laboratóriách zdravotníckych zariadení a na pracoviskách s osobitnými skupinami 
zamestnancov (zdravotne postihnutí zamestnanci). 

Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný na kontrolu povinností fyzických 
osôb podnikateľov a právnických osôb a zamestnávateľov ustanovených v zákone č.355/2007 
Z.z. (§ 30, § 52) a v ďalších legislatívnych predpisoch na jeho vykonanie a osobitných 
predpisoch. Osobitná pozornosť bola venovaná posudzovaniu rizík pre zamestnancov, 
dodržiavaniu  opatrení na zníženie rizika, či už technických alebo organizačných, používaniu 
osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami,  ako aj kontrole odbornej 
a zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.  
 Pri výkone ŠZD boli zisťované nedostatky vyplývajúce z legislatívy, najmä porušenie 
povinností podľa §52  zákona č.355/2007 predkladať návrhy uvedené v §13 ods.4 citovaného 
zákona  a  vykonať merania faktorov pracovného prostredia. Ďalšie nedostatky sa týkali 
odborného obsahu prevádzkových poriadkov, vybavenia lekárničiek prvej pomoci, 
nesprávneho skladovania chemických látok a prípravkov s ohľadom na veľmi jedovaté 
a jedovaté látky a prípravky. Zistené nedostatky boli odstránené v určených termínoch. 
 V roku 2009 boli 4 spoločnostiam a 1 fyzickej osobe podnikateľovi uložené pokuty 
za porušenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č.355/2007 Z.z. V 4 subjektoch 
pri výkone ŠZD bolo zistené  porušenie §52 ods.1 písm. b) v spojitosti s §13 ods. 4 písm. a ) 
a b) tzn. že subjekty nemali uvedené pracovné priestory do prevádzky a zároveň v 3 
subjektoch nemali vypracované a schválené prevádzkové poriadky pre činnosti  s 
chemickými faktormi (1 spoločnosť) a pre činnosti s biologickými faktormi (1 spoločnosť a 1 
fyzická osoba podnikateľ), čím sa dopustili správnych deliktov na úseku verejného 
zdravotníctva podľa §57 ods. 40 písm.b). Pokuty boli uložené vo výške od 170 EUR do 250 
EUR. V 1 spoločnosti bola uložená pokuta do výšky 2000 EUR za to, že vykonávala 
odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest zo stavby bez oprávnenia vydaného Úradom 
verejného zdravotníctva, navyše bolo zistené, že zamestnávateľ  nezabezpečil technické, 
organizačné  a iné opatrenia, ktoré by  vylúčili alebo znížili expozíciu zamestnancov azbestu 
na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru. Spoločnosť sa dopustila správneho deliktu na 
úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci  podľa §57 ods.29 písm.g) 
a  i) zákona č.355/2007 Z.z., tým že porušila zákonné povinnosti podľa §41 ods. 1 a 8 zákona 
č.355/2007 Z.z. 
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 Súčasťou ŠZD na vybraných pracoviskách bola aj kontrola informovanosti 
zamestnancov prostredníctvom Dotazníkov informovanosti  v počte 236 ks pričom sa zistilo, 
že zamestnanci majú dobré vedomosti v problematike  ochrany zdravia pri práci. 
 V rámci rozhodovacej činnosti  k 31.12.2009 bolo vydaných podľa § 13 ods. 4 zákona 
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:   
- 598 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky,  
- 9 rozhodnutí na manipuláciu a skladovanie veľmi jedovatých látok a prípravkov, 
- 11 rozhodnutí na manipuláciu a skladovanie s chemickými karcinogénmi a mutagénmi,  
- 7 rozhodnutí na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, 
- 6 rozhodnutí na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 
- 29 rozhodnutí o určení rizikových prác 3. a 4. kategórie. 
V rámci rozhodovacej činnosti bolo schválených 171 prevádzkových poriadkov, z toho 128 
pri práci s chemickými faktormi, 5 pri práci s biologickými faktormi, 36 pre činnosti súvisiace 
s expozíciou hluku a vibrácii  a 2 prevádzkové poriadky pohrebnej služby. 

 
Bod 4.  
Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby 
zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v 
súvislosti s prácou.  
 
Plnenie: 

V roku 2009 v rámci ŠZD bolo vykonaných celkom 979 kontrol, v rámci ktorých bolo 
preverované aj zabezpečenie pracovných zdravotných služieb, ich spôsob, ako aj rozsah 
poskytovaných služieb. Z celkového počtu 979 kontrolovaných subjektov bolo zistené 
zabezpečenie dodávateľským spôsobom len v 114 subjektoch a  vlastnými odbornými 
zamestnancami v 4 subjektoch. 

Čo sa týka rozsahu poskytovaných služieb sú prioritne zabezpečované lekárske 
preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Na väčšine rizikových pracovísk sú zatiaľ 
vykonávané prostredníctvom  všeobecných lekárov, s ktorými má PZS zmluvu; v mnohých 
prípadoch pod „formálnym dohľadom“ vedúceho tímu (pracovného lekára). Niektoré PZS  
napr. Pro Care a.s. vytvorili už kvalitný tím odborníkov so špecializáciou pracovné lekárstvo 
takže preventívne prehliadky zamestnancov vykonávajú títo lekári aj fyzicky.  
Na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 1. a 2. kategórie (kde nie sú 
prehliadky, okrem prehliadok podľa osobitných predpisov, povinné), sú prehliadky 
vykonávané nad rámec,  avšak nie vo vzťahu k riziku, ale s obdobnou náplňou základných 
vyšetrení ako pri preventívnej prehliadke z titulu zdravotného poistenia (čo je zbytočná 
finančná záťaž pre zamestnávateľa). V niektorých prípadoch však zamestnávatelia iniciatívne 
žiadajú preventívne prehliadky vo vzťahu k riziku aj pre zamestnancov zaradených do 
2.kategórie. 
  V oblasti dohľadu nad pracovným prostredím väčšina zamestnávateľov disponuje len 
závermi tzv. hygienického auditu, v ktorom je dokumentovaný stav pracovného prostredia 
v čase jeho vykonania. Zásadná povinnosť zamestnávateľa – hodnotenie 
(posudzovanie) zdravotných rizík pri práci a vypracovanie „posudku o riziku“ je vykonávaná 
už spravidla prostredníctvom PZS. Odborná úroveň týchto dokumentov závisí od zloženia 
tímu PZS a časového priestoru pre vybrané podniky. Má však stúpajúcu kvalitu. Stúpa počet 
subjektov, v ktorých  PZS zabezpečili fyzicky aj sprostredkovane aktuálne merania 
najčastejšie sa vyskytujúcich faktorov pracovného prostredia - hluk a chemické faktory.  
 Vo firmách s počtom zamestnancov menej ako 19, ktorí nevykonávajú rizikové práce 
bolo zistené, že pokiaľ majú zabezpečený zdravotný dohľad, tak sa vykonáva  
prostredníctvom PZS, nie fyzickými odbornými osobami, ako to umožňuje doplnenie v zák. č. 
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140/2008 Z.z. Je to pravdepodobne aj z dôvodu, že nie sú známe (zverejnené) osoby 
oprávnené vykonávať zdravotný dohľad nad pracovným prostredím.  
 
 
H. OBLASŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
Odbor hygieny životného prostredia a zdravia má v programovom vyhlásení vlády SR 
stanovené štyri úlohy, plnené v roku 2009 nasledovne: 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu. 
V rámci akčného plánu bol pripravený systém informovania verejnosti, ktorý je súčasťou 
novelizovanej web stránky RÚVZ Banská Bystrica. 
 
Na web stránke boli aktualizované údaje z činnosti odboru, konkrétne:  
 Náplň činnosti odboru HŽPZ 
 Monitoring kvality pitnej vody 
 Informácie o kúpaliskách  a kvalite vody na kúpanie  
 Internetová poradňa 
 Požiadavky na skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky 

závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a v úpravniach vody a pri 
obsluhe vodárenských zariadení, vrátane študijných materiálov 
 Požiadavky na skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska a 

pohrebnej služby 
 Register odborne spôsobilých osôb vo vyššie uvedených okruhoch odbornej 

spôsobilosti 
 Medzinárodné projekty plnené odborom HŽPZ (ASHRAM, PHIME) 

Po zriadení funkcie hovorcu v RÚVZ Banská Bystrica (od septembra 2009) bol upravený 
systém informovania verejnosti v časti internej aj externej komunikácie. 
Pre potreby hovorcu bol spracovaný materiál obsahujúci návrh masmediálnej prezentácie 
odboru HŽPZ v 19-tich okruhoch nasledovne: 
1. Projekt ASHRAM, 2. Projekt PHIME, 3. Projekt ESNAP, 4. Pitná voda, 5. Voda na 
kúpanie, 6. Ubytovacie zariadenia, 7. Hluk v obytnom prostredí, 8. Zariadenia sociálnych 
služieb, 9. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo a telovýchovno-športové zariadenia, 
10.Územné plánovanie, 11. Dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, 12. 
Často kladené otázky na odbor HŽPZ, 13.Poradňa environmentálneho zdravia, 14. Reverzná 
osmóza, úprava vody filtráciou, biologická hodnota pitnej vody, 15. Pohrebníctvo, 16. Azbest, 
17. Ovzdušie uzatvorených priestorov – indoor air, 18. Ortuťové teplomery a ich zdravotné 
riziká, 19. Mimoriadne situácie vo verejnom zdravotníctve. 
Informácie sú poskytované na základe aktuálnej situácie i plánovane podľa spracovaného 
systému komunikácie. Na web stránke RÚVZ bola zavedená položka „Tlačové správy“ do 
ktorej  odbor HŽPZ prispieva pravidelne a poskytuje informácie k aktuálnym problémom 
riešeným pri výkone štátneho zdravotného dozoru i ostatných činností. 
 
Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách; prevencia a redukcia respiračných 
ochorení. 

Realizácia medzinárodného projektu  „Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych 
školách; prevencia a redukcia respiračných ochorení“ je jednou z aktivít Akčného plánu pre 
prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky III (NEHAP III),  ktorý bol schválený 
vo vláde SR  uznesením č.10/2006. Do tohto Akčného plánu boli implementované štyri 
regionálne prioritné ciele Európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí 
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(CEHAP). Medzinárodný projekt „Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách; 
prevencia a redukcia respiračných ochorení“ je jednou z aktivít v rámci regionálneho 
prioritného cieľa č.3, ktorý je zameraný na prevenciu a zníženie výskytu respiračných chorôb 
u detí spôsobených vonkajším a vnútorným znečisteným ovzduším. Na plnení úloh projektu 
sa zúčastňujú  krajiny: Slovensko, Srbsko, Albánsko, Maďarsko, Bosna a Hercegovina, 
Taliansko . 

Medzinárodný gestor: Regionálne Environmentálne Centrum, Maďarsko 
Gestor projektu: ÚVZ SR v Bratislave  
Plnenie úloh zabezpečuje:  ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ hl. mesta Bratislava a RÚVZ 

Banská Bystrica. 
 
V súvislosti  s plánom a realizáciou úloh boli v roku 2009 vykonané tieto činnosti: 
1. Aktívna účasť na medzinárodnom stretnutí odborníkov zodpovedných za plnenie úloh 
projektu v Bratislave v dňoch 27.-28. marca 2009. Na stretnutí boli odprednášané 
a diskutované doteraz realizované aktivity a prvé výsledky hodnotenia respiračného zdravia 
sledovaných detí - výskyt sledovaných symptómov chronických respiračných ochorení 
v jednotlivých zúčastnených krajinách ako aj asociácie medzi kvalitou školského prostredia  
a respiračným zdravím detí. Celkovo boli analyzované údaje od 3 410 detí. Výskyt 
symptómov chronických respiračných ochorení ( kašeľ ráno, kašeľ deň/noc, suchý kašeľ, 
sinusitída) bol najvyšší v Albánsku, Slovensku, Srbsku. Vzhľadom na problémy hodnotenia 
získaných výsledkov  a ich interpretácie  v jednotlivých zúčastnených krajinách  z dôvodu 
nedostatku odborníkov v oblasti štatistiky bolo dohodnuté ustanovenie medzinárodnej 
pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude pomáhať pri analyzovaní,  vyhodnocovaní 
a interpretovaní  získaných výsledkov celkovo za celú štúdiu  i v jednotlivých krajinách. 
2. Riaditeľom základných škôl zúčastnených na plnení úloh projektu v SR bol zaslaný 
list s poďakovaním za spoluprácu  spolu s propagačnými materiálmi k projektu. Zároveň im 
bolo oznámené, že v jesenných mesiacoch  pripravujeme spoločný seminár, na ktorom  budú 
účastníci plnenia projektu oboznámení s jeho výsledkami ako aj s  pripraveným školiacim 
programom, ktorý je zameraný na skvalitnenie údržby prostredia v školách. 
3. Tlač pripraveného školiaceho programu „ Zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia 
v školách“ nebola zo strany Regionálneho Environmentálneho Centra (REC) v Maďarsku, 
ako medzinárodného gestora plnenia projektu, v roku 2009 zabezpečená. Plánovaný seminár 
so zástupcami škôl aktívne zapojených do plnenia projektu v SR sa bude preto realizovať až 
v prípade dostupnosti tohto materiálu v roku 2010.  
4. Pracovná skupina za účelom analýz, vyhodnocovania a interpretovania výsledkov 
získaných v štúdii nebola REC v Maďarsku - medzinárodným gestorom plnenia projektu, 
v roku 2009 zostavená. 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania environmentálneho hluku 
Zákon NR SR č.2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí 
a o zmene zákona  NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších 
predpisov ustanovuje povinnosť merania environmentálneho hluku v mestách podľa veľkosti 
aglomerácií. Mesto Banská Bystrica bude mať povinnosť zabezpečiť úlohy vyplývajúce zo 
zákona po roku 2008, s povinnosťou zabezpečiť vypracovanie strategickej hlukovej mapy do 
30. júna 2012 a akčného plánu do 18. júla 2013. 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
Návrh opatrení na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody  vychádza 
zo záverov výkonu štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním obyvateľstva 
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vodou určenou na ľudskú spotrebu, ako aj z výsledkov laboratórnych analýz v rámci 
monitoringu kvality pitnej vody a prevádzkovej kontroly. 
 
Zásobovanie pitnou vodou a predchádzanie ochoreniam 
 

V okrese Banská Bystrica je pitnou vodou z verejných vodovodov zásobovaných 
99,68 % obyvateľov okresu, v okrese Brezno 97,31 % obyvateľov. 

V rámci monitoringu kvality pitnej vody bolo v roku 2009 odobratých z verejných 
vodovodov v obidvoch okresoch celkom 316 vzoriek vody (v okrese Banská Bystrica 180 
vzoriek, v okrese Brezno 136 vzoriek vody). V kontrolnom monitoringu bolo odobratých 255 
vzoriek (Banská Bystrica – 143, Brezno – 112), v preverovacom monitoringu 61 vzoriek 
(Banská Bystrica – 37, Brezno – 24).  

Z celkového počtu 316 odobratých a laboratórne vyšetrených vzoriek vody bolo 94 
nevyhovujúcej kvality, čo predstavuje 29,75 % nevyhovujúcich vzoriek. Najväčší podiel na 
nevyhovujúcich vzorkách majú fyzikálno – chemické ukazovatele (celkom 67 vzoriek 
nevyhovujúcej kvality), najmä prekročenie medznej hodnoty voľného chlóru (26 vzoriek), 
nedosiahnutie požadovanej hodnoty reakcie vody v 13 prípadoch a prekročenie medznej 
hodnoty železa (11 vzoriek).V 14 vzorkách nebola dosiahnutá požadovaná hodnota voľného 
chlóru a boli prekročené najvyššie medzné a medzné hodnoty mikrobiologických 
a biologických ukazovateľov (11+3).  Ďalej boli prekračované medzné hodnoty zákalu (6x), 
zápachu (po chlóre- 4x), mangánu (1x), arzénu (5x), antimónu (1x), farby (2x), dusitanov (1x) 
a chemickej spotreby kyslíka manganistanom (2x). Pri odbere 46 vzoriek nebola nameraná 
požadovaná minimálna hodnota voľného chlóru 0,05 mg/l ale nedošlo k prekročeniu 
limitných hodnôt mikrobiologických a biologických ukazovateľov, naopak u 10 vzoriek bol 
v laboratóriu stanovený chlórový zápach ale hodnota voľného chlóru bola pod 0,30 mg/l. V 5 
prípadoch bola orientačne nameraná zvýšená hodnota chlórdioxidu.  

Po stránke mikrobiologickej nevyhovelo požiadavkám na kvalitu vody celkom 37 
vzoriek, išlo najmä o prekročenie limitných hodnôt enterokokov (v 23 vzorkách), 
koliformných baktérií (v 16 vzorkách), kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 37 o C 
(v 14 vzorkách). V biologických ukazovateľoch nevyhovelo požiadavkám na kvalitu pitnej 
vody celkom 20 vzoriek vody pre prítomnosť živých organizmov (12 vzoriek),  bezfarebných 
bičíkovcov (5 vzoriek),  mikromycét (9 vzoriek) a abiosestónu (1vzorka). 

V prípade zistenia nevyhovujúcej kvality vody, najmä pri prekročení limitných hodnôt 
mikrobiologických a biologických ukazovateľov resp. pri prekročení resp. nedosiahnutí 
požadovanej hodnoty voľného chlóru  na základe odberov vzoriek vody boli prevádzkovatelia 
vodovodov zo strany RÚVZ operatívne  telefonicky resp. mailom informovaní na  uvedenú 
skutočnosť aby mohli ihneď prijať opatrenia na zlepšenie kvality vody.  

Na druhej strane prevádzkovateľ väčšiny verejných vodovodov v okresoch Brezno 
a Banská Bystrica Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica 
priebežne zasiela na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici protokoly s laboratórnymi 
výsledkami odobratých vzoriek vody v rámci ich prevádzkovej kontroly.  

Prevádzkovatelia vodovodov v meste Brezno (vodovody Podkoreňová a Rohozná),     
v obciach Beňuš, Pohronská Polhora, Michalová (OÚ), v časti obce Podbrezová (ŽP 
Podbrezová a.s.) si zabezpečili prevádzkovú kontrolu kvality vody vo svojich vodovodoch 
prostredníctvom objednávok na RÚVZ Banská Bystrica. Celkom bolo odobratých 
a vyšetrených 22 vzoriek vody. 

V rámci ŠZD bolo odobratých celkom 25 vzoriek vody, z toho 1 vzorka na základe 
podnetov od obyvateľov na nevyhovujúcu kvalitu vody v obci Čerín. Z 3 miestnych 
vodovodov v obci Staré Hory, ktoré zásobujú malý počet obyvateľov, z neverejného 
vodovodu, ktorý prevádzkuje Hotel Partizán a z verejného vodovodu v obci Šumiac – 
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Červená Skala (prevádzkovateľ ŽSR) bolo odobratých 6 vzoriek vody, ďalších 13 vzoriek 
bolo odobratých ako opakovaný odber z verejných vodovodov po nevyhovujúcej kvalite 
v odobratých vzorkách v rámci monitoringu pitnej vody. 

V roku 2009 boli vydané 3 záväzné stanoviská k územnému konaniu k rekonštrukcii 
resp. výstavbe vodovodu, 31 záväzných stanovísk ku kolaudácii rekonštruovaných  resp. 
vybudovaných častí verejného vodovodu,  1 záväzné stanovisko na využívanie nového 
vodného zdroja a jeho ochrany a 2 záväzné stanoviská k určeniu ochranných pásiem vodných 
zdrojov. Pracovníci odboru HŽP sa ďalej zúčastnili na 6 kolaudačných konaniach  súvisiacich 
s výstavbou a rekonštrukciou vodovodov,  vydali 3 stanoviská resp. vyjadrenia týkajúce sa 
podnetov na nevyhovujúcu kvalitu vody (Stará Sásová, Brezno, Čerín) a vydali 5 upozornení 
na nevyhovujúcu kvalitu vody v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch pre StVPS 
a.s., Banská Bystrica na vykonanie nápravných opatrení na zlepšenie kvality vody vo 
verejných vodovodoch (Poniky, Čierny Balog – Fajtov, Jánošovka, Brezno – Rovne, 
Podbrezová – Lopej a Banská Bystrica – Jakub). Počas celého roka  telefonicky, osobne alebo 
prostredníctvom internetovej stránky úradu poskytovali informácie a konzultácie obyvateľom 
v oblasti problematiky zásobovania pitnou vodou, kvality vody vo verejných vodovodoch atď.     

Dňa 10.9.2009 bolo RÚVZ zvolané pracovné rokovanie s StVPS a.s., Banská Bystrica 
a StVS a.s., Banská Bystrica vo veci odstránenia nevyhovujúceho stavu v kvalite vody  vo 
verejných vodovodoch „Pohronský Bukovec – zvýšené hodnoty arzénu“ „Lom nad 
Rimavicou-Drábsko – zvýšené hodnoty železa“, „Poniky – prekračované hodnoty 
mikrobiologických ukazovateľov“ a  nedostatkov v zdravotnom zabezpečení vody vo 
verejných vodovodoch v okresoch Brezno a Banská Bystrica. 
Rozhodnutím RÚVZ dňa 20.2.2009 bol zrušený zákaz dodávania vody z vodného zdroja 
„Rastová“ pre skupinový vodovod Jasenie-Predajná-Nemecká, ktorý pre zvýšený obsah 
arzénu v pitnej vode trval od roku 1999. 

Z dôvodu výskytu makroskopicky viditeľného živého organizmu – Strunovca vodného 
bol pre prevádzkovateľa StVPS a.s., dňa 27.8.2009 rozhodnutím vydaný zákaz na dodávanie 
vody z vereného vodovodu v obci Šumiac ako pitnej. Pre Obec Šumiac bolo zároveň vydané 
rozhodnutie na zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezchybnej pitnej vody na 
zásobovanie pitnou vodou. Po vykonaných nápravných opatreniach a po preukázaní 
vyhovujúcej kvality vody laboratórnymi rozbormi boli rozhodnutia pre prevádzkovateľa 
a Obec Šumiac zrušené rozhodnutiami RÚVZ zo dňa 17.9.2009.  

Z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v úprave vody, ktorá zabezpečovala znižovanie 
resp. odstraňovanie arzénu v pitnej vode verejného vodovodu v obci Pohronský Bukovec boli 
pre prevádzkovateľa vodovodu  a pre Obec Pohronský Bukovec vydané dňa 24.9.2009 
rozhodnutia na zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezchybnej pitnej vody na 
zásobovanie pitnou vodou. Prevádzkovateľ zabezpečil dovoz pitnej vody cisternou.  

Z dôvodu porušenia povinností zo strany prevádzkovateľa uvedeného vodovodu 
RÚVZ rozhodnutím zo dňa 20.11.2009 uložil StVPS a.s., Banská Bystrica ako 
prevádzkovateľovi verejného vodovodu pokutu v sume 400,-€, ktorú prevádzkovateľ v plnej 
výške uhradil. 
 
Využívanie vôd na kúpanie a predchádzanie ochoreniam 
 

V okresoch Banská Bystrica a Brezno sa prírodné kúpacie oblasti nenachádzajú, 
prevencia, monitoring a štátny zdravotný dozor sú zamerané na predchádzanie ochoreniam v 
prevádzkach umelých celoročných a sezónnych kúpalísk a bazénov.  

V okrese Banská Bystrica bolo v roku 2009 pracovníkmi HŽPaZ kontrolovaných 
celkom 12 bazénov. Krytá plaváreň v meste Banská Bystrica bola v prevádzke do konca mája 
2009, v súčasnom období sa rekonštruuje. Ďalších 10 bazénov s celoročnou prevádzkou sa na 
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kúpanie využíva v hotelových zariadeniach - hotel ALTENBERG Staré Hory, hotel 
ŠACHTIČKA Banská Bystrica, penzión LIMBA Donovaly, apartmánový dom ALMET 
Donovaly, ŠPORTHOTEL Donovaly,  ubytovacie zariadenie COLNEJ SPRÁVY Donovaly, 
hotel DIXON Banská Bystrica, 2 bazény na FUGGEROVOM DVORE v Selciach  
a relaxačný bazén v zariadení MEGAGYM Banská Bystrica. Od októbra je v prevádzke 50 m 
nový plavecký bazén na plážovom kúpalisku v meste Banská Bystrica, ktorý bol prekrytý 
nafukovacou halou. Bazén v apartmánovom dome „ŠAFRAN“ bol v prevádzke do polovice  
marca a potom tesne pred Vianocami. ŠZD na krytej plavárni UMB, ktorá je využívaná 
študentmi univerzity a žiakmi základných škôl na plavecké výcviky vykonáva odbor hygieny 
detí a mládeže. 

V okrese Brezno sú celoročne v prevádzke 2 kryté plavárne v meste Brezno (2 bazény) 
a v obci Závadka nad Hronom. Ďalších 9 bazénov s celoročnou prevádzkou sa nachádza 
v hotelových zariadeniach (Mýto pod Ďumbierom – hotel MÝTO – 3 bazény, Heľpa – 
penzión MAJK, Horná Lehota - Tále – hotel STUPKA – 2 bazény, hotel PARTIZÁN, Bystrá 
– penzión DÚHOVÝ PSTRUH – 2 bazény). Penzión ADIKA nebol v roku 2009 v prevádzke. 

Zo všetkých 24 bazénov bolo v roku  2009 odobratých celkom 87 vzoriek vody na 
kúpanie, z toho 73 vzoriek bolo odobratých na základe objednávky prevádzkovateľa a 14 
vzoriek bolo odobratých v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. Pri výkone ŠZD boli 
ďalej vykonané štyri merania pH, voľného chlóru, viazaného chlóru, priehľadnosti a teploty 
vody bez odberu vzorky vody na stanovenie ďalších ukazovateľov.  
Z celkového počtu 87 odobratých a laboratórne vyšetrených vzoriek vody bolo 56 
nevyhovujúcej kvality, čo predstavuje 64,37 % nevyhovujúcich vzoriek. 
Najväčší podiel na nevyhovujúcich vzorkách majú fyzikálno – chemické ukazovatele (celkom 
51 vzoriek nevyhovujúcej kvality), najmä prekračované medzné hodnoty voľného chlóru (37 
vzoriek) a viazaného chlóru (20 vzoriek). Určitou výhodou bolo, že prevádzka všetkých 
bazénov sa začínala v popoludňajších hodinách a stanovené hodnoty týchto ukazovateľov pri 
odberoch vody, ktoré sa realizovali predpoludním, sa do doby začiatku prevádzky bazénov  
dali technickými opatreniami dostať na požadovanú úroveň podľa požiadaviek vyhlášky MZ 
SR č. 72/2008 Z. z.  

Z ďalších fyzikálno – chemických ukazovateľov bola v 4 vzorkách prekročená 
medzná hodnota amónnych iónov, 4 vzorky vody mali stanovenú hodnotu reakcie vody pod 
6,5 a u 8 vzoriek bola nameraná zvýšená hodnota teploty vody nad  36 o C (vírivé bazény). 

Po stránke mikrobiologickej nevyhovelo požiadavkám na kvalitu vody celkom 8 
vzoriek vody, v 5 prípadoch bol vo vzorkách  zistený nález Psuedomonas aeruginosa, v 2 
vzorkách bola prekročená medzná hodnota enterokokov a zistený nález Pseudomonas 
aeruginosa a v 1 vzorke bola stanovená prítomnosť Pseudomonas aeruginosa a Proteus 
mirábilis. V 14 vzorkách bola zistená prítomnosť Pseudomonas spp. V jednej vzorke 
odobratej z bazéna hotela Dixon bola stanovená prítomnosť améb kultivovateľných pri teplote 
36oC a 44 oC.  

Na základe nevyhovujúcej kvality vody na kúpanie v bazéne wellness centra Hotela 
DIXON bolo 10.6.2009 vydané rozhodnutie na zákaz využívania vody na kúpanie v 
predmetnom bazéne (prekročenie medzných hodnôt ukazovateľov – enterokoky, 
Pseudomonas aeruginosa a amónne ióny). Rozhodnutie o zákaze bolo zrušené 29.6.2009 po 
vykonaných nápravných opatreniach a preukázaní vyhovujúcej kvality vody. Pre opätovné 
nedostatky v kvalite vody (nález Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis a améb) bolo 
dňa 9.12.2009 vydané rozhodnutie na zákaz využívania vody na kúpanie. Po vykonaných 
nápravných opatreniach a preukázaní vyhovujúcej kvality vody bolo rozhodnutie zrušené dňa 
18.12.2009. 
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Pre prevádzkovateľa penziónu DÚHOVÝ PSTRUH v Bystrej bola dňa 16.2.2009 
uložená pokuta 1000,-€ za nedostatky zistené v závere roka 2008 aj v prevádzkovaní 
relaxačnej časti penziónu. Prevádzkovateľ sankciu uhradil v plnej výške.   

O nevyhovujúcej kvalite vody v jednotlivých bazénoch boli prevádzkovatelia zo 
strany RÚVZ včas informovaní, nakoľko vzorky vody boli na základe celoročných 
objednávok odoberané pracovníkmi odboru HŽPaZ a  laboratórne vyšetrované v laboratóriách 
RÚVZ Banská Bystrica.   

Prevádzkovatelia na základe týchto informácií prijímali okamžité opatrenia na 
zlepšenie kvality vody v bazénoch (pravidelné vypúšťanie vody z bazénov, zvýšenie 
koncentrácie a množstva dávkovania prípravkov a chemikálií na úpravu reakcie vody a jej 
zdravotné zabezpečenie, výmena vody, preverovanie stavu recirkulačných zariadení, dôkladná 
mechanická očista a dezinfekcia stien a dna bazénov atď.).  

V okrese Banská Bystrica bolo okrem celoročne prevádzkovaných bazénov počas 
letnej turistickej sezóny v prevádzke plážové kúpalisko v meste Banská Bystrica. 

Na plážovom kúpalisku sa na kúpanie využíva celkom 6 bazénov. Dva bazény – 
atypický bazén a nový plavecký bazén sú zásobované vodou z vlastného zdroja cez 
recirkulačné zariadenia a 4 bazény – starý plavecký bazén,  starý detský bazén,  nový detský 
bazén a novovybudovaný Baby bazén sú napúšťané vodou z minerálneho prameňa 
„medokýš“ bez recirkulácie vody. 
Prevádzka plážového kúpaliska bola zahájená dňa 6.7.2009 a ukončená dňom 5.9.2009. 
K 31.8.2009 bolo skončené prevádzkovanie starého plaveckého, starého detského, nového 
detského bazéna a Baby bazéna. 

V okrese Brezno boli prevádzke počas LTS 2009 letné kúpalisko v obci Podbrezová a 
vonkajšie bazény pri penzióne SCHWEINTAAL v obci Braväcovo 

Na letnom kúpalisku v obci Podbrezová s kapacitou 700 osôb, ktoré prevádzkuje 
spoločnosť ŽP ŠPORT, a.s., Podbrezová sa na kúpanie využívali dva bazény (detský, 
plavecký) bez recirkulácie vody s možným ohrevom vody cez parovod. Sezóna na letnom 
kúpalisku v obci Podbrezová bola zahájená dňa 16.6.2009 a ukončená dňom 28.8.2009. 
Prevádzkovanie kúpaliska bolo niekoľkokrát na dva až tri dni prerušené z dôvodu 
nepriaznivého počasia resp. pri výmene vody a čistení  plaveckého bazéna. 

V areáli penziónu „Schweintaal“ v obci Braväcovo sa nachádzajú 2 bazény 
(neplavecký a detský). Bazény sú zásobované vodou z verejného vodovodu. Neplavecký 
bazén sa napúšťa vodou cez recirkulačné zariadenie (pieskové filtre) bez možnosti ohrevu 
s automatickým zabezpečením dávkovania chemikálií na úpravu a dezinfekciu vody. Voda 
v malom detskom bazéne sa vymieňa každý deň, prípravky na dezinfekciu a úpravu vody sa 
pridávajú priamo do bazéna.  

Vonkajšie bazény pri penzióne „Schweintaal“ v obci Braväcovo boli v prevádzke od 
31.7.2009 do 7.9.2009. Bazény boli využívané prevažne ubytovanými návštevníkmi penziónu 
a obyvateľmi obce, len počas veľmi horúcich dní, nakoľko voda v nich mala nízku teplotu. 

V troch rekreačných zariadeniach v okresoch Banská Bystrica a Brezno, ktoré boli 
prevádzkované počas LTS bolo v prevádzke 10 bazénov. Pracovníci odboru HŽPaZ  z 10 
bazénov odobrali celkom 27 vzoriek vody na stanovenie fyzikálno – chemických, 
mikrobiologických a biologických  ukazovateľov  v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 72/2008      
Z. z., z toho 21 vzoriek bolo odobratých na základe objednávky jednotlivých 
prevádzkovateľov a 6 vzoriek bolo odobratých v rámci výkonu ŠZD.  
Pri námatkových kontrolách resp. pri výkone ŠZD bolo vykonaných 5 meraní pH, voľného 
chlóru, viazaného chlóru, priehľadnosti a teploty vody bez odberu vzorky vody na stanovenie 
ďalších ukazovateľov.  
° Z celkového počtu 27 odobratých a laboratórne vyšetrených vzoriek vody bolo 12 
nevyhovujúcej kvality, čo predstavuje 44,44 % nevyhovujúcich vzoriek. V odobratých 
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vzorkách vody zo všetkých bazénov v obidvoch okresoch bola v 5 vzorkách nameraná 
zvýšená hodnota voľného chlóru, v 2 vzorkách bola nameraná zvýšená hodnota viazaného 
chlóru, u jednej vzorky bola nameraná nízka hodnota teploty vody a nízka hodnota reakcie 
vody bola stanovená v 2 vzorkách. Z mikrobiologického a biologického hľadiska nevyhoveli 
požiadavkám na kvalitu vody určenú na kúpanie 4 vzorky vody. V jednej vzorke boli 
prekročené medzné hodnoty koliformných baktérií, enterokokov, Escherichia coli 
a Pseudomonas aeruginosa (starý detský bazén), v druhej vzorke boli prekročené hodnoty 
enterokokov, Pseudomonas aeruginosa a producentov (atypický bazén). Vo vzorke odobratej 
zo starého plaveckého bazéna bolo stanovené prekročenie medzných hodnôt koliformných 
baktérií, Escherichia coli a producentov a vo vzorke vody z nového plaveckého bazéna bol 
zistený nález Pseudomonas aeruginosa. V 6 vzorkách bola zistená prítomnosť Pseudomonas 
spp. 

Opatrenia na zlepšenie kvality vody v bazénoch boli vykonávané prevádzkovateľmi 
priebežne počas celej sezóny (pravidelná výmena vody v detských bazénoch a v bazénoch bez 
recirkulácie vody,  ich dôkladné čistenie a dezinfekcia, zvýšenie koncentrácie a množstva 
dávkovania prípravkov a chemikálií na zdravotné zabezpečenie vody) a po telefonických 
a osobných upozorneniach zo strany zamestnancov RÚVZ Banská Bystrica. 

Počas sezóny neboli pri výkone štátneho zdravotného dozoru v žiadnom zariadení 
zistené také závažné nedostatky, pre ktoré by muselo byť vydané rozhodnutie o zákaze 
prevádzkovania  rekreačného zariadenia, okrem vydaného rozhodnutia o zákaze kúpania 
v atypickom a starom detskom bazéne na plážovom kúpalisku v meste Banská Bystrica od 
6.8. do 25.8.2009. Tiež nebolo potrebné uplatniť iné sankčné opatrenia.  
V priebehu  letnej sezóny nebol v rekreačných zariadeniach zaznamenaný nedostatok pitnej 
vody ani hromadné ohrozenia zdravia návštevníkov rekreačných zariadení. RÚVZ nebol 
doručený žiadny podnet od verejnosti poukazujúci na nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk 
a bazénov. 

Všetky údaje o jednotlivých bazénoch v okresoch Banská Bystrica a Brezno ako aj 
údaje o kvalite vody a aktuálnom stave prevádzkovania bazénov boli vkladané do 
„Informačného systému vody na kúpanie“, ktorý je dostupný aj pre verejnosť na internetovej 
stránke Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (www.uvzsr.sk). 

 
V roku 2009 nebol v okresoch Banská Bystrica a Brezno zaznamenaný výskyt 

prenosných ochorení ani iných poškodení zdravia v súvislosti s používaním vody určenej 
na ľudskú spotrebu, ani s využívaním vody na kúpanie. 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
Monitoring kvality pitnej vody 

 
Pracovníci odboru HŽPaZ vykonávajú monitorovanie kvality pitnej vody na 

jednotlivých spotrebiskách verejných vodovodov v okresoch Banská Bystrica a Brezno 
odberom vzoriek pitnej vody podľa vypracovaného plánu odberu vzoriek na rok 2009. Počet 
odobratých vzoriek na jednotlivých spotrebiskách  závisí od počtu zásobovaných  obyvateľov. 
Plán odberu je zostavený tak aby bola odberom a následným laboratórnym vyšetrením zistená 
kvalita vody na každom spotrebisku verejných vodovodov. V roku 2009 bolo v rámci 
monitoringu pitných vôd v okrese Banská Bystrica a Brezno odobratých celkom 316 vzoriek 
pitných vôd. Ďalších 25 vzoriek vody bolo odobratých v rámci výkonu štátneho zdravotného 
dozoru.  

Výsledky laboratórnych rozborov odobratých vzoriek vody v rámci monitoringu 
kvality pitnej vody a ŠZD ako aj iné údaje o verejných vodovodoch boli vkladané do 
programu VYDRA. V mesiaci február boli poskytnuté údaje na celoslovenské spracovanie za 
rok 2008 NRC pre pitnú vodu RÚVZ Košice. Vybraní pracovníci sa počas celého roka 
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podieľali na príprave nového informačného systému pre pitnú vodu v spolupráci z ÚVZ SR 
a SAŽP.  
 
Monitoring kvality vody na kúpanie 
 

Pracovníci odboru HŽPaZ vykonávajú odbery vzoriek vody na kúpanie na kúpaliskách 
s celoročnou a sezónnou prevádzkou v okresoch Banská Bystrica a Brezno v rámci výkonu 
štátneho zdravotného dozoru alebo na základe objednávok od jednotlivých prevádzkovateľov 
kúpalísk a bazénov. Monitoring nad kvalitou vody prírodných kúpalísk nevykonávame 
z dôvodu, že prírodné kúpacie oblasti sa v pôsobnosti RÚVZ Banská Bystrica nenachádzajú. 

V 2009 bolo v okresoch Banská Bystrica a Brezno odobratých v rámci kontroly 
kvality vody na kúpanie 87 vzoriek z 24 sledovaných bazénov s celoročnou prevádzkou, 
z toho 73 vzoriek bolo odobratých na základe objednávok jednotlivých prevádzkovateľov 
a 14  vzoriek bolo odobratých v rámci výkonu ŠZD.  

Z 10 bazénov so sezónnou prevádzkou bolo odobratých celkom 27 vzoriek vody 
určenej na kúpanie, z toho 21 vzoriek bolo odobratých ako platená služba na základe 
objednávky prevádzkovateľov a 6 vzoriek bolo odobratých pri výkone ŠZD. 

Výsledky laboratórnych rozborov odobratých vzoriek vôd na kúpanie boli vkladané do 
„Informačného systému o kvalite vody na kúpanie“. Do informačného systému boli 
zároveň vkladané všetky údaje o jednotlivých kúpaliskách a bazénoch v okresoch Banská 
Bystrica a Brezno (údaje o kvalite vody,  aktuálnom stave prevádzkovania bazénov atď.).  

Informačný systém umožňuje kontrolu a hodnotenie kvality vôd vhodných na kúpanie 
v SR,  podporuje výkon štátneho zdravotného dozoru a monitorovanie prírodných aj umelých 
kúpalísk, výmenu a spracovávanie informácií na úrovni RÚVZ a ÚVZ SR, prístup verejnosti 
k informáciám a spoluprácu so SAŽP pri reportovaní vyhlásených vôd vhodných na kúpanie 
Európskej komisii. Je dostupný  aj pre verejnosť na internetovej stránke Úradu verejného 
zdravotníctva SR Bratislava (www.uvzsr.sk). 
Prostredníctvom IS boli na ÚVZ SR zaslané textové časti správy o pripravenosti na letnú 
turistickú sezónu, týždenné aktualizácie priebehu LTS ako aj správa o vyhodnotení LTS 
v okresoch Banská Bystrica a Brezno. 
 
 
I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 
ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA   
 
1. Zabezpečovať rozvoj laboratórnych zložiek úradov verejného zdravotníctva na 
zabezpečenie úloh ŠZD a ŠPD pri objektivizácii faktorov životných podmienok podľa 
najnovších poznatkov vedy a výskumu. 
Realizácia:  
V oblasti rozvoja laboratórnych zložiek na odbore chemických analýz RÚVZ Banská Bystrica 
sa sú stanovené nasledovné dlhodobé priority:  
 budovanie systému kvality 
 zavádzanie nových analytických metód 
 zabezpečenie internej a externej kontroly kvality analýz. 

Systém kvality v súlade s normou STN EN ISO 17025 je v skúšobnom laboratóriu OCHA 
nepretržite budovaný od roku 2002.  
V roku 2009 sa OCHA zapojil do prípravy na akreditáciu odberov vôd a potravín, ktorú 
vykonávajú odberové skupiny odborov HŽP, HV, HDM, PPL a EPID RÚVZ BB. Konkrétne 
aktivity pracovníkov odboru chemických analýz v tomto procese boli nasledovné: 
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 metodické poradenstvo pri vypracovaní štandardných pracovných postupov (ŠPP) pre 
odber vôd (pitná voda, vody prírodných kúpacích oblastí, bazénová voda, povrchová voda) 
a odber potravín,  
 odborná asistencia pri zaškolení pracovníkov odberových skupín, 
 preskúmanie ŠPP a technických pracovných postupov pred ich vydaním, 
 zabezpečenie pravidelnej kontroly kalibrácie meracích zariadení používaných v teréne,  
 vykonávanie interných auditov práce odberových skupín v teréne,  
 pravidelná príprava spotrebného materiálu a roztokov na úpravu a fixáciu vzoriek vôd 

v teréne,  
 príprava (čistenie, konzervácia, označovanie) a výdaj odberových nádob, chladiacich 

náplní a ďalších pomôcok (pipety) pre odberové skupiny, 
 priebežná kontrola dodržiavania normovaných podmienok transportu vzoriek. 

Príprava na akreditáciu obsahovala aj proces validácie odberov, v rámci ktorej sa sledovali 
parametre: opakovateľnosť, reprodukovateľnosť, vplyv odberu, podmienok transportu 
a konzervácie vzoriek na výsledky analýz chemických ukazovateľov.  
Nové analytické metódy sa v skúšobnom laboratóriu OCHA zavádzajú na základe požiadaviek 
terénnych odborov s prihliadnutím na aktuálny technický stav a dostupnosť potrebnej 
laboratórnej techniky.  
V roku 2009 boli v súvislosti s úlohou 7.15 Stanovenie chemických kontaminantov v piesku 
(Programy a projekty ÚVZ v SR) vykonané validácie nových metód pre stanovenie 
anorganických ukazovateľov (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Sb) a organických 
ukazovateľov (benzén a zmes 15 polyaromatických uhľovodíkov).  
Na oddelení spektrálnych metód bola zavedená metóda na stanovenie hliníka vo vodách 
metódou AAS. 
Oddelenie separačných metód pre organické látky testovalo novú metodiku na stanovenie 
akrylamidu vo vodách a potravinách. 
Kontrola kvality (externá a interná) analytických metód  používaných v laboratóriách OCHA 
je vykonávaná pravidelne za účelom získať objektívny dôkaz o spoľahlivosti používaných 
laboratórnych postupov.  
V spolupráci s RÚVZ Trenčín boli uskutočnené 2 medzilaboratórne porovnávania zamerané 
na stanovenie kotinínu v biologickom materiáli rôznymi analytickými metódami 
(spektrofotometria, HPLC analýza).  
V  roku 2009 sa laboratória OCHA zúčastnili 12 medzilaboratórnych porovnávacích skúšok 
(MPS) v matriciach: pitná voda, povrchová voda, pracovné ovzdušie, biologický materiál 
(krv, moč) a potraviny - v rozsahu 131 ukazovateľov. Úspešnosť laboratória v doteraz 
vyhodnotených MPS je 96,2%. 
Dodržiavanie zásad internej kontroly kvality, ktoré sú definované v jednotlivých ŠPP sú 
predmetom kontroly pravidelných interných auditov v skúšobnom laboratóriu OCHA, ktoré 
prebiehali v roku priebežne podľa ročného plánu interných auditov. 
2. Zabezpečovať činnosť NRC vo verejnom zdravotníctve v oblasti objektivizácie 
faktorov životných podmienok. 
Realizácia:  
Pracovníci odboru chemických analýz spolupracujú na úlohách nasledovných NRC pri RÚVZ 
so sídlom v Banskej Bystrici:  
1.) NRC pre „Hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov 
nevýrobného charakteru na zdravie populácie“:  
V apríli 2009 sa v Bratislave konal záverečný medzinárodný workshop k projektu SEARCH - 
kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách. Na tomto stretnutí kooperujúce 
pracoviská zo stredoeurópskych krajín vymenili skúsenosti z práce na projekte a súčasne 
načrtli plán pokračovania projektu na ďalšie komplexnejšie sledovanie kvality vnútorného 
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ovzdušia škôl. Workshopu sa za OCHA RÚVZ BB zúčastnila Ing. D. Šaligová. Pracovníci 
OCHA do projektu SEARCH prispievali plánovaním stratégie a výkonom odberov 
monitorovaním ovzdušia na vybraných školách regiónu.  
2.) NRC pre “Hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika” 
V rámci projektu Synergy sa NRC zapojilo do prípravy Európskej databázy profesionálnej 
expozície inhalačnými karcinogénmi (azbest, chróm, nikel, PAU a kryštalický oxid kremičitý) 
v spolupráci s IARC Lyon a Utrecht University. Za koordinácie pracovníkov OCHA RÚVZ 
BB sa do 31. mája 2009 uskutočnil zber, spracovanie a expedícia 3669 dát.  
V decembri 2009 sa uskutočnil na RÚBZ BB záverečný seminár k projketu Synergy.  
Okrem laboratórnych výkonov pracovníci OCHA aktívne spolupracujú s NRC a Centrom pre 
chemické látky a prípravky MH SR na hodnotení dokumentácie nových biocídnych látok 
a prípravkov. V roku 2009 bol hodnotený kompletný dokumentačný súbor biocídu Terbutryn 
(Syngenta) a vykonalo sa záverečné hodnotenie biocídu aktívny chlór (PuriCore). Hodnotenie 
sa týka fyzikálno-chemických vlastností látky a predkladaných laboratórnych metód na 
stanovenie účinnej látky a jej degradačných produktov v zložkách životného prostredia. 
 
 
I. OBLASŤ LEKÁRSKEJ MIKROBIOLÓGIE 
 
Úloha ENVIRONMENTÁLNA SURVEILLANCE POLIOMYELITÍDY A 
SLEDOVANIE  
VDPV  
Monitorovanie cirkulácie divokých a vakcinálnych kmeňov poliovírusov vyšetrovaním 
odpadových vôd s osobitným zreteľom na sledovanie tzv. VDPV (Vaccine Derived Polio 
Viruses).  
Gestor ÚVZ SR 
Riešiteľské pracoviská RÚVZ v SR  
Anotácia  

Po úspešnej eradikácii poliomelitídy v Slovenskej republike je potrebné naďalej 
pokračovať vo všetkých doteraz vykonávaných surveillance poliomyelitídy, ku ktorým patrí 
aj vykonávanie pravidelného virologického vyšetrovania odpadových vôd na zistenie 
prítomnosti poliovírusov vo vonkajšom prostredí. Sledovanie cirkulácie poliomyelitických 
vírusov vyšetrovaním odpadových vôd sa začalo v rámci surveillance poliomyelitídy 
vykonávať vo vybraných lokalitách Slovenska v roku 1970.  

V roku 2003 bol po prvý krát na území SR zo vzorky odpadovej vody odobratej v 
čističke odpadových vôd vo Vrakuni a Skalici izolovaný vakcínou derivovaný poliovírus typ 
2. Vyšetrenie v Regionálnom referenčnom laboratóriu v Helsinkách poukázalo na takmer 
15% divergenciu od vakcinálneho kmeňa a genetická identita zo Sabinovým vakcinálnym 
kmeňom bola len 86,6%.  

V roku 2005 bola v SR potencionálne infekčná orálna poliovakcína nahradená 
inaktivovanou vakcínou.  

Environmentálna surveillance spočíva vo virologickom vyšetrovaní odpadových vôd 
vykonávanom celoslovensky podľa pokynov riaditeľa ÚVZ SR. Vzorky sa odoberajú 
systematicky najmä vo väčších mestách a v utečeneckých táboroch a to v mieste vyústenia 
odpadových vôd do čističky odpadových vôd.  
 
Etapy riešenia  

I . etapa: január – február 2007 (resp. 2008):  
Organizačné zabezpečenie. Príprava harmonogramu odberov.  

II. etapa marec – november 2007 (resp. 2008):  
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Vykonanie odberov v niekoľkých lokalitách spádového územia každého z troch virologických 
laboratórií regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Odbery sa vykonajú každý druhý 
mesiac podľa platných pokynov riaditeľa ÚVZ SR vypracovaných NRC ÚVZ SR. Sledovanie 
cirkulácie divých a vakcinálnych kmeňov poliovírusov v odpadových vodách a zasielanie 
izolovaných kmeňov do Regionálneho referenčného laboratória v Helsinkách. 
 
Materiál a metodika:   
  ŠPP_OLM 16/03 LV – akreditovaná metodika 

Odpadové vody odobraté z ústia čističiek odpadových vôd vo vybraných mestách. 
Vody boli odoberané z každého odberového miesta cca každé dva mesiace. 

Izolácia bola vykonávaná na 4 druhoch bunkových kultúr – RD, Hep2, L20B a LEP. 
Vykonávali sa najmenej dve pasáže na všetkých druhoch bunkových kultúr. Cytopatogénny 
efekt (CPE) bol na bunkových kultúrach sledovaný každý deň mikroskopicky pri 40-
násobnom zväčšení. Pasáž bola v prípade negatívneho výsledku udržiavaná najmenej po dobu 
7 dní pri 36°C, alebo bola ukončená, ak bol na bunkových kultúrach CPE 3+ alebo 4+.  

Pozitívne materiály boli otypované v NRC pre poliomyelitídu v Bratislave, prípadne 
aj v Regionálnom referenčnom laboratóriu pre poliomyelitídu v Helsinkách, vo Fínsku. 
 
Vyhodnotenie: 

Gestorom tohto projektu je ÚVZ SR a je zameraný na monitorovanie cirkulácie 
divokých a vakcinálnych kmeňov poliovírusov vyšetrovaním odpadových vôd, s osobitným 
zreteľom na sledovanie tzv. VDPV (Vaccine Derived Polio Viruses). Virologické oddelenie 
OLM na RÚVZ v Banskej Bystrici je jedným z riešiteľských pracovísk. 

 
rok 2009 

V roku 2009 sme vyšetrili spolu 84 odpadových vôd odobratých z mestských čističiek 
odpadových vôd v 13-tich okresoch Banskobystrického a Žilinského kraja a z jednej ČOV 
z utečeneckého tábora vo Veľkom Krtíši.  

Odpadové vody boli určené na izoláciu poliovírusov a iných enterálnych vírusov na 
bunkových kultúrach. V roku 2009 sme izolovali 3x ECHO3 z oboch fáz odpadovej vody 
v Považskej Bystrici a z odpadovej vody v Banskej Bystrici, 2x ECHO 19 opakovane 
z odpadovej vody v Liptovskom Mikuláši (letný aj jesenný odber) a ECHO19 zároveň 
s Coxsackie B2 z odpadovej vody v Žiline. Zároveň boli v tomto roku potvrdené izolácie 
vírusov v odpadových vodách odobratých v roku 2008. Boli to nasledovné vírusové kmene: 
4x Coxsackie B3 z oboch fáz odpadových vôd z Rimavskej Soboty a z Banskej Bystrice. 

 
Výsledky vyšetrenia vzoriek odpadových vôd z ČOV v Stredoslovenskom regióne 

za obdobie 2009 
 

Protoko-
lové číslo Odberová lokalita 

Dátum odberu 
Začiatok 
a koniec 

vyšetrenia 

Výsledky kultivácie na BK 

RD HEP-2 L20B LEP 

1 Dolný Kubín 03.02.2009 
09.02.- 23.3. 

negat. negat. negat. negat. 

2 Liptovský Mikuláš 03.02.2009 
09.02.- 23.3. 

negat. negat. negat. negat. 

3 Čadca 03.02.2009 
09.02.- 23.3. 

negat. negat. negat. negat. 

4 Banská Bystrica 03.02.2009 
09.02.- 23.3. 

negat. negat. negat. negat. 
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5 Martin 10.02.2009 
16.02.- 23.3. 

negat. negat. negat. negat. 

6 Žilina 10.02.2009 
16.02.- 6.4. 

negat. negat. negat. negat. 

7 Veľký Krtíš 10.02.2009 
16.02.- 6.4. 

negat. negat. negat. negat. 

8 Veľký Krtíš- Opatová 10.02.2009 
16.02.- 6.4. 

negat. negat. negat. negat. 

9 Zvolen 17.02.2009 
23.02.- 6.4. 

negat. negat. negat. negat. 

10 Považská Bystrica 17.02.2009 
23.02.- 27.4. 

negat. negat. negat. negat. 

11 Prievidza 17.02.2009 
23.02.- 27.4. 

negat. negat. negat. negat. 

12 Lučenec 17.02.2009 
02.03.- 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

13 Rimavská Sobota 17.02.2009 
02.03.- 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

14 Žiar nad Hronom 23.02.2009 
9.3. – 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

15 Banská Bystrica 17.3.2009 
23.3.- 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

16 Dolný Kubín 17.3.2009 
23.3.- 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

17 Liptovský Mikuláš 17.3.2009 
23.3.- 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

18 Čadca 17.3.2009 
23.3.- 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

19 Žilina 24.3.2009 
30.3.- 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

20 Považská Bystrica 24.3.2009 
30.3.- 4.5.

negat. negat. negat. negat. 

21 Martin 24.3.2009 
30.3.- 4.5.

negat. negat. negat. negat. 

22 Veľký Krtíš- Opatová 24.3.2009 
20.4.- 4.5.

negat. negat. negat. negat. 

23 Veľký Krtíš 24.3.2009 
20.4.- 4.5.

negat. negat. negat. negat. 

24 Zvolen 31.3.2009 
20.4.- 4.5. 

negat. negat. negat. negat. 

25 Prievidza 31.3.2009 
20.4.- 25.5. 

negat. negat. negat. negat. 

26 Lučenec 31.3.2009 
20.4.- 4.5.

negat. negat. negat. negat. 

27 Rimavská Sobota 31.3.2009 
20.4.- 25.5.

negat. negat. negat. negat. 

28 Žiar nad Hronom 31.3.2009 
20.4.- 25.5.

negat. negat. negat. negat. 

11.5.2009 
18.5.- 8.6. 

negat. negat. negat. negat. 

30 Banská Bystrica 12.5.2009 
18.5.- 8.6. 

negat. negat. negat. negat. 

31 Dolný Kubín 12.5.2009 
18.5.- 8.6. 

negat. negat. negat. negat. 
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32 Liptovský Mikuláš 12.5.2009 
18.5.- 8.6. 

negat. negat. negat. negat. 

33 Žilina 18.5.2009 
25.5.- 6.7. 

negat. negat. negat. negat. 

34 Martin  19.5.2009 
25.5.- 6.7. 

negat. negat. negat. negat. 

35 Považská Bystrica 19.5.2009 
1.6.- 6.7. 

negat. negat. negat. negat. 

36 Veľký Krtíš- Opatová 19.5.2009 
1.6.- 6.7. 

negat. negat. negat. negat. 

37 Veľký Krtíš 19.5.2009 
1.6.-  

negat. negat. negat. negat. 

38 Prievidza  26.5.2009 
1.6.-  

negat. negat. negat. negat. 

39 Rimavská Sobota 26.5.2009 
1.6.- 

negat. negat. negat. negat. 

40 Žiar nad Hronom 26.5.2009 
15.6.- 

negat. negat. negat. negat. 

41 Zvolen 26.5.2009 
15.6.- 

negat. negat. negat. negat. 

42 Lučenec 26.5.2009 
15.6.- 

negat. negat. negat. negat. 

43 Liptovský Mikuláš 7.7.2009 
13.7.- 3.8. 

negat. negat. negat. negat. 

      44 Dolný Kubín 7.7.2009 
13.7.- 3.8. 

negat. negat. negat. negat. 

45 7.7.2009 
13.7.- 3.8. 

negat. negat. negat. negat. 

46 Banská Bystrica 7.7.2009 
13.7.- 3.8 

negat. negat. negat. negat. 

47 Martin  14.7.2009 
20.7.- 17.8 

negat. negat. negat. negat. 

48 Považská Bystrica 14.7.2009 
20.7.- 17.8 

negat. negat. negat. negat. 

49 Žilina 14.7.2009 
27.7.- 17.8 

negat. negat. negat. negat. 

50 Veľký Krtíš 14.7.2009 
27.7.- 17.8 

negat. negat. negat. negat. 

51 Veľký Krtíš- Opatová 14.7.2009 
27.7.- 17.8 

negat. negat. negat. negat. 

52 Žiar nad Hronom 21.7.2009 
27.7.- 17.8 

negat. negat. negat. negat. 

53 Lučenec 21.7.2009 
27.7.- 17.8

negat. negat. negat. negat. 

54 Prievidza  21.7.2009 
3.8.- 31.8 

negat. negat. negat. negat. 

55 Zvolen 21.7.2009 
10.8.- 31.8 

negat. negat. negat. negat. 

56 Rimavská Sobota 21.7.2009 
10.8.- 31.8 

negat. negat. negat. negat. 

57 Banská Bystrica 8.9.2009 
1.9.- 9.11. 

ECHO3 negat. negat. negat. 

58 8.9.2009 
21.9.- 12.10. 

negat. negat. negat. negat. 
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59 Liptovský Mikuláš 8.9.2009 
21.9.- 4.11. 

ECHO19 negat. negat. negat. 

60 Dolný Kubín 8.9.2009 
21.9.- 12.10. 

negat. negat. negat. negat. 

61 Považská Bystrica     22.9.2009 
28.9.- 19.11. 

2xECHO3 negat. negat. negat. 

62 Žilina     21.9.2009 
28.9.- 24.11 

ECHO3, 
COXB2 

negat. negat. negat. 

63 Martin      22.9.2009 
5.10.- 2.11. 

negat. negat. negat. negat. 

64 Veľký Krtíš     22.9.2009 
5.10.- 2.11. 

negat. negat. negat. negat. 

65 Veľký Krtíš- Opatová     22.9.2009 
12.10.- 16.11. 

negat. negat. negat. negat. 

66 Žiar nad Hronom     29.9.2009 
19.10.- 16.11. 

negat. negat. negat. negat. 

67 Prievidza      29.9.2009 
19.10.- 16.11. 

negat. negat. negat. negat. 

68 Lučenec     29.9.2009 
19.10.- 16.11

negat. negat. negat. negat. 

69 Rimavská Sobota     29.9.2009 
19.10.- 16.11 

negat. negat. negat. negat. 

70 Zvolen     29.9.2009 
26.10.- 16.11 

negat. negat. negat. negat. 

71 Liptovský Mikuláš     3.11.2009 
9.11.- 28.12. 

ECHO19 negat. negat. negat. 

72 Dolný Kubín     3.11.2009 
9.11.- 21.12. 

negat. negat. negat. negat. 

73     3.11.2009 
9.11.- 21.12. 

negat. negat. negat. negat. 

74 Banská Bystrica     3.11.2009 
9.11.-  

vyšetr.sa negat. negat. negat. 

75 Žilina     10.11.2009 
23.11.- 

negat. negat. negat. vyšetr.sa 

76 Považská Bystrica     10.11.2009 
23.11.- 

negat. negat. negat. vyšetr.sa 

77 Martin      10.11.2009 
30.11.- 

negat. negat. negat. vyšetr.sa 

78 Veľký Krtíš- Opatová     10.11.2009 
30.11.-21.12. 

negat. negat. negat. negat. 

79 Veľký Krtíš     10.11.2009 
30.11. - 

vyšetr.sa negat. negat. negat. 

80 Žiar nad Hronom     24.11.2009 
30.11.- 21.12. 

negat. negat. negat. negat. 

81 Zvolen    24.11.2009 
30.11.- 21.12. 

negat. negat. negat. negat. 

82 Rimavská Sobota     24.11.2009 
30.11.- 21.12. 

negat. negat. negat. negat. 

83 Prievidza     24.11.2009 
30.11.- 21.12. 

negat. negat. negat. negat. 

84 Lučenec    24.11.2009 
30.11.- 

vyšetr.sa negat. negat. negat. 
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Publikačná činnosť: 
Rok 2009 
1. Kissová, R.: Poliomyelitída. In: Klement, C. a kol.: Medzinárodné zdravotné predpisy. 
Teória, legislative, implementácia, súvislosti. 1. vyd., PRO, Banská Bystrica 2009, s. 181 – 
187. 
2. Maďarová L.: Školiace miesto vo virológii, SZU BA, 02.03.2009-06.03.2009, NRC 
pre poliomyelitídu, laboratórium enterovírusových nákaz. 
Úloha DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ 
Cieľom projektu je diagnostika respiračných ochorení vírusového aj bakteriálneho pôvodu 
pomocou kultivačných, sérologických a molekulárno-biologických metód.  
 
Riešiteľské pracovisko RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor lekárskej mikrobiológie.  
 
Anotácia Metódou kultivácie vírusov na bunkových kultúrach a na kuracích embryách 
budeme vyšetrovať vírusy chrípky A a B. Pomocou sérologických metód budeme vyšetrovať 
vírusy chrípky A a B, parachrípky 1,2,3; RSV, adenovírusy a baktérie ako Bordetella 
pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae. 
Metódou bakteriálnej kultivácie sme pripravení vyšetrovať Bordetellu pertussis a Bordetella 
parapertussis, hemofilové, streptokokové, stafylokokové a pneumokokové respiračné 
ochorenia. Metódami molekulárnej biológie (PCR, RT-PCR, real-time PCR) budeme 
vyšetrovať vírusy chrípky A (vrátane vírusov H5 a H7) a B, parachrípky, RSV, adenovírusy a 
baktérie ako Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae a Pneumocystis carinii. V blízkej budúcnosti pripravujeme 
diagnostiku vybraných ochorení aj metódou pulznej gélovej elektroforézy.  
 
Etapy riešenia Etapy projektu sú rozvrhnuté na obdobie troch rokov s ročnými hodnoteniami 
etáp projektu.  
 
Výstupy Čiastkové uzávery a výsledky budú publikované v odborných časopisoch, 
prezentované na odborných podujatiach formou prednášok a posterov. strana 101 
 
Metodika: 

ŠPP_OLM 14/01 LV – akreditovaná metodika 
Virologická kultivácia bola vykonávaná v súlade so štandardnými virologickými 

technikami a v súlade s manuálom SZO. Vzorky boli odoberané počas chrípkovej sezóny 
2008/2009 pacientom so suspektnou chrípkou. Biologický materiál bol od dospelých aj detí 
odoberaný sentinelovými aj nesentinelovými lekármi z regiónu stredného Slovenska 
(Banskobystrický a Žilinský kraj).  

Vzorky boli očkované na bunkové kultúry MDCK buniek (Madin Darby Canine 
Kidney). U každej vzorky boli vykonané najmenej tri pasáže na bunkových kultúrach, kým 
bola vzorka prehlásená za negatívnu. 

Bunkové kultúry boli kontrolované denne na prítomnosť cytopatogénneho efektu 
(CPE). Každá pasáž bola udržiavaná najmenej po dobu 7 dní. V prípade spozorovania CPE 3+ 
alebo 4+ bola ukončená. Každý druhý deň kultivácie bol vykonávaný hemaglutinačný test 
(pozitívne aj negatívne vzorky) s tromi druhmi červených krviniek. Použili sa kuracie 
krvinky, morčacie (morča) a ľudské krvinky skupiny 0. 

Vzorky nazofaryngálnych výterov u pacientov s pozitívnou cestovateľskou anamnézou 
boli v období medzi dvomi chrípkovými sezónami testované rýchlotestami Directigen EZ Flu 
A+B (Becton Dickinson), resp Influ A&B Respi-Strip (Coris) na prítomnosť chrípky A a B. 
V chrípkovej sezóne 2009/10 boli podľa odporúčaní WHO vykonávané vyššie uvedené 
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rýchlotesty u pacientov s vážnym respiračným ochorením a s podozrením na infekciu novým 
pandemickým vírusom A/H1N1. 
 Prípady SARI – závažné akútne respiračné infekcie boli vyšetrované rýchlotestom 
Directigen EZ Flu A+B, ktorý poskytuje orientačné vyšetrenie na prítomnosť chrípky A a B 
za cca 30 minút.  
 
Biologické materiály na kultivačný dôkaz prítomnosti pôvodcov ochorení respiračného traktu 
(výter z krku a nosa) odobraté na tampónoch boli očkované na krvný agar s obsahom 7% 
sterilnej nezrazenej baranej krvi, McConkey agar a čokoládový agar. Kultivačné vyšetrenie sa 
vyhodnocovalo po 24 a 48 hodinovej inkubácii pri 37°C. Suspektné kolónie za účelom bližšej 
identifikácie boli podrobené makroskopickej, mikroskopickej, fyziologickej, molekulárno-
biologickej príp. biochemickej a sérologickej analýze.  
 
Sérologické metódy 

Diagnostika bola vykonávaná v súlade so ŠPP, všetky metódy na sérologickú 
diagnostiku respiračných ochorení sú akreditované, tiež metóda dôkazu B. pertussis a B. 
parapertussis, v nazofaryngeálnom výtere, ktorá sa vykonáva v rámci sérológie je 
akreditovaná. 
ELISA  ŠPP_19_OLM  
ELISA  ŠPP_20_ OLM 

ELISA metódou sa vyšetrovala prítomnosť resp. neprítomnosť protilátok triedy IgG, 
IgM, IgA na diagnostiku postačovala jedna vzorka séra, odobratá v akútnom štádiu ochorenia. 
Jedná sa o kvalitatívnu metódu. Na diagnostiku sa používali komerčne dodávané diagnostické 
sety firmy HYCOR, NovaLisa. 

 
Aglutinácia ŠPP_22_OLM 
Komplement viažúca reakcia ŠPP_23_OLM 
Hemaglutinačno inhibičný test ŠPP_24_OLM 
Aglutinácia ŠPP_ 25_OLM 

Aglutináciou, komplement viažucou reakciou a  hemaglutinačno inhibičnou reakciou 
sa vyšetrovali vždy len párové vzorky séra, z ktorých prvá bola odobratá v akútnom štádiu 
ochorenia a druhá v rozmedzí 14-21 dní po odbere prvej vzorky, pri diagnostike B. pertussis 
a B. parapertussis aj neskôr (do 6 týždňov po akútnej vzorke). Vzorky sa spracovali, 
vyšetrovali a uskladnili podľa hore uvedených  ŠPP. V analyzovaných vzorkách sa sledoval 
4-násobný vzostup titra protilátok alebo sérokonverzia. Vzorky na sérologickú diagnostiku 
chrípky boli odoberané počas chrípkových sezón pacientom so suspektnou chrípkou. Vzorky 
boli od dospelých aj detí odoberané sentinelovými a  nesentinelovými lekármi z regiónu 
stredného Slovenska. Vzorky na diagnostiku B. pertussis a B. parapertussis boli odoberané 
priebežne počas celého roku. Diagnostika sa na sérologickom oddelení RÚVZ vykonávala 
komerčne dodávanými diagnostikami z firmy Sevapharma, Virion, Denka Seiken. 
Hemaglutinačné antigény na dôkaz hemaglutinačo-inhibičných protilátok Chrípka A a B boli 
z NRC pre chrípku.  
 
Kultivácia  ŠPP_62_OLM 

Kultivácia B. pertussis a  B. parapertussis sa vykonáva z odobratých 
nazofaryngeálnych výterov, výtery musia byť odobraté v akútnom štádiu ochorenia. Po 
dopravení sa odobrané tampóny opracujú a naočkujú na špeciálne kultivačné médium 
(Bordet- Gengou agar) a uložia do termostatu pri 37ºC, v ktorom sa kultivujú 10 dní. Denne 
sa sledujú kultivačné platne a izolujú podozrivé kolónie. Po narastení podozrivých kolónií sa 
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vykoná diferenciálna diagnostika pomocou biochemických reakcií, aglutinácie a pomocou 
real-time PCR na oddelení molekulárnej biológie. 

Diagnostiká na kultiváciu  B. pertussis a B . parapertussis sú komerčne dodávané. 
Molekulárno-biologické metódy 
PCR, ŠPP_ 34_OLM- Akreditovaná metodika  

Touto reakciou sa zisťuje prítomnosť DNA respiračných vírusov a  baktérií prípadne 
iných mikroorganizmov vo vyšetrovanej vzorke. Jedná sa o rýchlu, citlivú a vysoko 
špecifickú reakciu na priamy dôkaz patogéna vo vyšetrovanej vzorke, ktorá využíva princípy 
molekulárnej biológie. 

Pomocou krátkych špecifických oligonukleotidových reťazcov DNA (primerov) dôjde 
za špecifických podmienok ku namnoženiu hľadanej DNA vo vyšetrovanej vzorke, ktorá bola 
pôvodne prítomná v tak malom množstve, že jej priama detekcia by nebola možná. Po 
amplifikácii (namnožení) je detekcia patogénnej DNA jednoznačná a jednoduchá. 

Na dôkaz prítomnosti DNA jednotlivých agens vo vyšetrovaných vzorkách sa 
používajú na oddelení molekulárnej biológie odboru lekárskej mikrobiológie, RÚVZ BB 
komerčne dodávané diagnostické súpravy (kity) GenePak® DNA PCR Test firmy GENTECH 
(Moskva) resp diagnostické sety Amplisens® DNA PCR firmy Interlabservice, Ukrajina. 
RT-PCR, ŠPP_ 43_OLM - Akreditovaná metodika 

Touto reakciou sa zisťuje prítomnosť RNA respiračných vírusov vo vyšetrovanej 
vzorke. Jedná sa o rýchlu, citlivú a vysoko špecifickú reakciu na priamy dôkaz patogéna vo 
vyšetrovanej vzorke, ktorá využíva princípy molekulárnej biológie. 

Využívajú sa dve spojené reakcie- reakcia spätnej (reverznej) transkripcie (RT), kedy 
dochádza ku prepisu z RNA do cDNA (komplementárna DNA) a následne polymerázová 
reťazová reakcia (PCR) kedy sa namnožuje (amplifikuje) cDNA získaná prvou reakciou. 

Amplifikácia prebieha za pomoci krátkych špecifických oligonukleotidových reťazcov 
DNA (primerov). Za špecifických podmienok dochádza ku namnoženiu hľadanej nukleovej 
kyseliny vo vyšetrovanej vzorke, ktorá bola pôvodne prítomná v tak malom množstve, že jej 
priama detekcia by nebola možná. Po amplifikácii (namnožení) je detekcia nukleovej kyseliny 
jednotlivých agens jednoznačná a jednoduchá. 

Na dôkaz prítomnosti RNA jednotlivých agens vo vyšetrovaných vzorkách sa 
používajú na oddelenií molekulárnej biológie odboru lekárskej mikrobiológie, RÚVZ BB 
komerčne dodávané diagnostické súpravy (kity) GenePak® RNA PCR Test firmy GENTECH 
(Moskva) resp. Amplisens® RNA PCR firmy Interlabservice, Ukrajina 
Real-time PCR na diagnostiku Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis, 
ŠPP_42_OLM- Akreditovaná metodika 

Touto reakciou sa zisťuje prítomnosť DNA Bordetella pertussis resp. Bordetella 
parapertussis vo vyšetrovanej vzorke, pričom sa zisťuje prítomnosť oboch patogénov naraz 
z jednej vzorky. Dokazuje sa prítomnosť opakujúcej sa inzerčnej sekvencie IS 481 
u Bordetella pertussis a prítomnosť opakujúcej sa inzerčnej sekvencie IS 1001 u Bordetella 
parapertussis. Reakcia sa vyhodnocuje kvalitatívne. Každá reakcia obsahuje okrem 
vyšetrovaných vzoriek aj pozitívnu kontrolu (DNA Bordetella pertussis a DNA Bordetella 
parapertussis), negatívnu kontrolu (H2O) a negatívnu kontrolu izolácie DNA. Reakcia 
prebieha v uzavretom systéme sklenených kapilár a vyhodnocuje sa na počítači.  
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Vyhodnotenie  
rok 2009  
 

Vyhodnotenie sledovania cirkulácie vírusov chrípky pomocou virologickej kultivácie 
 v rámci chrípkovej sezóny 2008/09 na RÚVZ Banská Bystrica 

(obdobie od 1.1.2009 – 30.4.2009) 
 

RÚVZ Lekár 
Sentinelový(SPL)/iný 

Počet 
odberov na 
izoláciu 
vírusu 

Z toho Počet 
odberov 
na PCR 

Z toho 
Pozit. 
kultivač
ne   

% Pozit. 
PCR 

% 

Čadca  SPL pre dospelých       
SPL pre deti       
Iní lekári - spolu       

Dolný 
Kubín 

SPL pre dospelých       
SPL pre deti       
Iní lekári - spolu 4   4 3  

Liptovský  
Mikuláš 

SPL pre dospelých 3   3 1  
SPL pre deti       
Iní lekári - spolu 9 1  9 5  

Martin SPL pre dospelých       
SPL pre deti       
Iní lekári - spolu 7 2  7 3  

Žilina  SPL pre dospelých       
SPL pre deti       
Iní lekári - spolu 2   2   

Banská 
Bystrica 

SPL pre dospelých 3   3 3  
SPL pre deti       
Iní lekári - spolu 5 1  5 1  

Lučenec SPL pre dospelých 8   8 3  
SPL pre deti 9 1  9 5  
Iní lekári - spolu       

Rimavská 
Sobota 

SPL pre dospelých       
SPL pre deti 26 8  22 14  
Iní lekári - spolu 55 10  47 30  

Veľký Krtíš SPL pre dospelých       
SPL pre deti       
Iní lekári - spolu       

Zvolen SPL pre dospelých       
SPL pre deti       
Iní lekári - spolu 15 3  15 8  

Žiar nad 
Hronom 

SPL pre dospelých 1   1 1  
SPL pre deti 22 3  22 15  
Iní lekári - spolu 4 2  3 3  

Spolu SPL pre dospelých 15 0 0 15 8 53,3 
SPL pre deti 57 12 21,1 53 34 37 
Iní lekári - spolu 101 19 18,8 92 53 57,6 

Spolu všetci 173 31 17,9 160 95 59,4 
*okrem vzoriek podozrivých na prítomnosť novej pandemickej chrípky A/H1N1 (osobitná 
tabuľka) 
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Vyšetrenia vzoriek podozrivých na prítomnosť novej pandemickej chrípky A/H1N1 
v období 1.5.2009 – 30.9.2009 

 
 
Kraj 

 
Okres 

 
Počet 
vzoriek 

 
Rýchlotest 
pozit. 
chr. A 

 
PCR 
pozit. chr. A 
nesubtyp. 

 
PCR 
pozit. chr. B 
 

 
PCR pozit.  
Sw.A/H1N1 

BB BB 86 6 1 0 8 
LC 7 0 1 0 0 
RS 2 0 2 0 1 
VK 2 0 0 0 0 
ZH 18 0 2 0 1 
ZV 27 0 1 0 3 

ZA CA 15 2 1 0 2 
DK 6 0 0 0 0 
LM 20 1 2 0 1 
MT 20 0 1 0 2 
ZA 30 0 0 0 4 

KE KE 73 0 2 0 1 
MI 20 1 0 0 4 
ML 1 0 0 0 0 
SNV 5 0 0 0 0 
TB 12 0 1 0 1 

PO BJ 8 0 2 0 0 
HN 9 2 0 0 2 
PO 3 0 0 0 0 
PP 14 0 1 0 1 
SK 2 0 0 0 0 
SL 4 0 0 0 0 
SV 2 0 0 0 0 

Spolu 404 12 17 0 31 
 
 V chrípkovej sezóne 2009/ 2010, v období 01.10.2009-31.12.2010 sa v súlade 
s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nevykonávala kultivácia 
chrípkových vírusov na bunkových kultúrach. Každá vzorka podozrivá na prítomnosť 
pandemického vírusu chrípky typu A/ H1N1 bola vyšetrená pomocou molekulárno-
biologických metód (RT-PCR resp. real-time PCR) ako aj pomocou rýchlotestov Directigen 
EZ Flu A+B.  
 Každá vzorka bola najprv podrobená RT-PCR resp. real-time PCR na dôkaz 
prítomnosti vírusu chrípky typu A bez bližšej identifikácie. Následne boli všetky vzorky 
pozitívne na prítomnosť vírusu chrípky typu A podrobené ďalšej PCR za účelom subtipizácie 
a teda zisťovania prítomnosti pandemickej chrípky typu A/ H1N1. Postup pri týchto 
vyšetreniach bol v súlade s najnovším manuálom vydaným WHO (www.who.int). 
V súvislosti s týmito odporúčaniami je diagnostika chrípkových vírusov počas obdobia 
01.10.2009-31.12.2010 zhrnutá v tabuľke „Vyhodnotenie diagnostiky vírusov chrípky 
v období 01.10.2009-31.12.2009“. Všetky zatiaľ nevyšetrené vzorky budú vyšetrené do 
22.01.2010! 
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Vyhodnotenie diagnostiky vírusov chrípky v období 01.10.2009-31.12.2009  
 

Obdobie Vyšetrované agens Počet vzoriek Z toho 
pozitívnych 

Zatiaľ 
nevyšetrených 

01.10.2009-31.12.2009 RT-PCR resp. real-time PCR 
Chrípka typu A bez bližšej 
identifikácie 

1083 320 351 

01.10.2009-31.12.2009 RT-PCR Chrípka typu B 414 0 - 
01.10.2009-31.12.2009 Pandemická chrípka typu A/ 

H1N1  
470 326 - 

Spolu všetkých vzoriek 1967 626 351 
 

Vyhodnotenie diferenciálnej diagnostiky respiračných ochorení  
molekulárno-biologickými metódami v roku 2009 

 
Obdobie Vyšetrované agens Počet vzoriek Z toho pozitívnych 
01.01.2009-31.12.2009 RT-PCR resp. real-time PCR 

Chrípka typu A bez bližšej 
identifikácie

1784 446 

01.01.2009-31.12.2009 RT-PCR Chrípka typu B 743 79 
01.01.2009-31.12.2009 RSV 132 20 
01.01.2009-31.12.2009 Adenovírus 79 4 
01.01.2009-31.12.2009 Bordetella pertussis 

Bordetella parapertussis 
168 
168 

3 
0 

01.01.2009-31.12.2009 Chlamydia pneumoniae 2 0 
01.01.2009-31.12.2009 Streptococcus pneumoniae 343 76 
01.01.2009-31.12.2009 Pneumocystis carinii 107 0 
Spolu všetkých vzoriek 3090 549 

 
 

Publikačná činnosť 
rok 2009 
1. Kissová, R.: Chrípka. In: Klement, C. a kol.: Medzinárodné zdravotné predpisy. 
Teória, legislative, implementácia, súvislosti. 1. vyd., PRO, Banská Bystrica 2009, s. 124 – 
134. 
3. Kissová, R.: SARS. In: Klement, C. a kol.: Medzinárodné zdravotné predpisy. 
Teória, legislative, implementácia, súvislosti. 1. vyd., PRO, Banská Bystrica 2009, s. 188 – 
191. 
4. Kissová, R.: Chrípka – všeobecná charakteristika. Antibiotiká a rezistencia, 2, 7, 
2008, s. 28 – 34. 
5. Kissová R., Mykoplazmové infekcie. In: Gajdošík, j., Moro, M.: Diagnostika 
a liečba infekčných ochorení v ambulantnej praxi. Aktualizácia október 2009. Raabe 
Slovensko, 2009. ISBN 80–89182–08-9. , s. 1 – 28. 
6. Kissová R., Mykoplazmové infekcie – autodidaktický test. In: Gajdošík, j., Moro, 
M.: Diagnostika a liečba infekčných ochorení v ambulantnej praxi. Aktualizácia október 
2009. Raabe Slovensko, 2009. ISBN 80–89182–08-9. , s. 1 – 3. 
7. Maďarová L.: Prednáška na celoústavnom SŠ seminári, 25.02.2009, Diagnostika 
pertussis. 
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Prednášková činnosť 
rok 2009 
1. Maďarová L., Kissová R.: Prednáška na celoústavnom seminári VŠ RÚVZ BB, 
5.5.2009: „Aktuálne informácie o diagnostike Novel flu virus.“ 
2. Kissová, R.: Problematika lekárskej virológie, metódy práce v lekárskej virológii. 
Prednášky pre študentov UMB v BB, prírodovedecká fakulta, odbor Ekológia, 2. 
roč., 9.12.2009 
3. Kissová, R.: Diagnostika a surveillance chrípky. Prednáška na celoústavnom 
seminári SŠ RÚVZ BB, 25.2.2009 
4. Maďarová L.: Školiace miesto vo virológii, SZU BA, 02.03.2009-06.03.2009, NRC 
pre chrípku. 
5. Maďarová L.: Kurz špecializovaného štúdia- klinická mikrobiológia SZU BA, 
30.03.2009-03.04.2009 
Úloha DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA HNAČKOVÝCH OCHORENÍ  
Cieľom projektu je diferenciálna diagnostika hnačkových ochorení vírusového a 
bakteriálneho pôvodu pomocou kultivačných, sérologických a molekulárno-biologických 
metód.  
 

Riešiteľské pracovisko  
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - odbor lekárskej mikrobiológie.  
 

Anotácia  
Metódou kultivácie vírusov na bunkových kultúrach budeme vyšetrovať enterálne 

vírusy typu Coxsackie, Echo a Polio, s využitím imunohistochemických metód vyšetrujeme 
rotavírusy a adenovírusy.  

Pomocou sérologických metód (vírus neutralizačným testom) budeme vyšetrovať 
enterálne vírusy Coxsackie a Poliovírus.  

Metódou bakteriálnej kultivácie sme pripravení vyšetrovať salmonely, šigely a 
Campylobacter jejuni.  

Metódami molekulárnej biológie – PCR, RT-PCR budeme vyšetrovať adenovírusy, 
Norwalk-like vírusy, Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni.  

V blízkej budúcnosti pripravujeme typizáciu salmonel a Campylobacter jejuni 
metódou pulznej gélovej elektroforézy.  
 
Etapy riešenia  
Etapy projektu sú rozvrhnuté na obdobie troch rokov s ročnými hodnoteniami etáp projektu.  
Výstupy  
Čiastkové uzávery a výsledky budú publikované v odborných časopisoch, prezentované na 
odborných podujatiach formou prednášok a posterov. 
Metodika 

ŠPP_OLM 16/03 LV – akreditovaná metodika 
ŠPP_OLM 17/04 LV – akreditovaná metodika 

Virologická kultivácia 
Vyšetrovaným materiálom boli stolice a dvojice sér (akútne a rekonvalescentné) od 

pacientov z Banskobystrického a Žilinského kraja. 
Kultivačná virologická diagnostika sa vykonávala metódou izolácie enterálnych 

vírusov na 4 druhoch bunkových kultúr – RD, Hep2, L20B a LEP. Vykonávali sa najmenej 
dve pasáže na všetkých druhoch bunkových kultúr. Cytopatogénny efekt (CPE) bol na 
bunkových kultúrach sledovaný každý deň mikroskopicky pri 40-násobnom zväčšení. Pasáž 
bola v prípade negatívneho výsledku udržiavaná najmenej po dobu 7 dní pri 36°C, alebo bola 
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ukončená, ak bol na bunkových kultúrach CPE 3+ alebo 4+. Pozitívne materiály boli 
posielané na typizáciu do NRC pre poliomyelitídu na ÚVZ SR v Bratislave.  

Vyšetrenia sér sa vykonávali metódou sérumneutralizačného testu na bunkových  
kultúrach Vero buniek, s antigénmi Polio 1, 2, 3  a Coxsackie B 1-6, A7 a A9.  Odčítanie testu 
sa vykonalo mikroskopicky pri 40-násobnom zväčšení. Za signifikantný vzostup protilátok 
bola považovaná sérokonverzia alebo štvornásobný vzostup protilátok v rekonvalenscentnom 
sére oproti akútnemu séru. 
 
Kultivačné vyšetrenie na prítomnosť pôvodcov črevných infekcií 

Odobratý a do laboratória dopravený biologický materiál (stolica, rektálny výter, moč, 
žlč, kostná dreň, krv) bol očkovaný na neselektívny krvný agar, selektívny dezoxycholát 
citrátový (DC) agar, McConkey agar, slaný agar s manitolom a tekutú pomnožovaciu 
selenitovú pôdu, z ktorej po 16-18 hodinovej inkubácii pri 37°C bol materiál očkovaný na 
dezoxycholát citrátovú pôdu, McConkey agar a xylóza-lyzín-deoxycholátový (XLD) agar. 

 Kultivačné vyšetrenie sa vyhodnocovalo po 24 a 48 hodinovej inkubácii pri 37°C. 
Podozrivé kolónie boli izolované a podrobené morfologickej, mikroskopickej, fyziologickej, 
biochemickej, príp. sérologickej analýze na ich presné určenie. 
Molekulárno-biologické metódy 
PCR, ŠPP_ 34_OLM- Akreditovaná metodika 

Touto reakciou sa zisťuje prítomnosť DNA vírusov a baktérií, spôsobujúcich 
hnačkové ochorenia, vo vyšetrovanej vzorke. Jedná sa o rýchlu, citlivú a vysoko špecifickú 
reakciu na priamy dôkaz patogéna vo vyšetrovanej vzorke, ktorá využíva princípy 
molekulárnej biológie. 

Pomocou krátkych špecifických oligonukleotidových reťazcov DNA (primerov) dôjde 
za špecifických podmienok ku namnoženiu hľadanej DNA vo vyšetrovanej vzorke, ktorá bola 
pôvodne prítomná v tak malom množstve, že jej priama detekcia by nebola možná. Po 
amplifikácii (namnožení) je detekcia patogénnej DNA jednoznačná a jednoduchá. 

Na dôkaz prítomnosti DNA jednotlivých agens vo vyšetrovaných vzorkách sa 
používajú na oddelení molekulárnej biológie odboru lekárskej mikrobiológie, RÚVZ BB 
komerčne dodávané diagnostické súpravy (kity) GenePak® DNA PCR Test firmy GENTECH 
(Moskva) resp. Amplisens® DNA PCR firmy Interlabservice, Ukrajina.  
RT-PCR, ŠPP_43_OLM- Akreditovaná metodika 

Touto reakciou sa zisťuje prítomnosť RNA hnačkových vírusov vo vyšetrovanej 
vzorke. Jedná sa o rýchlu, citlivú a vysoko špecifickú reakciu na priamy dôkaz patogéna vo 
vyšetrovanej vzorke, ktorá využíva princípy molekulárnej biológie. 

Využívajú sa  dve spojené reakcie- reakcia spätnej (reverznej) transkripcie (RT), kedy 
dochádza ku prepisu z RNA do cDNA (komplementárna DNA) a následne polymerázová 
reťazová reakcia (PCR) kedy sa namnožuje (amplifikuje) cDNA získaná prvou reakciou. 
Amplifikácia prebieha za pomoci  krátkych špecifických oligonukleotidových reťazcov DNA 
(primerov). Za špecifických podmienok dochádza ku namnoženiu hľadanej nukleovej 
kyseliny vo vyšetrovanej vzorke, ktorá bola pôvodne prítomná v tak malom množstve, že jej 
priama detekcia by nebola možná. Po amplifikácii (namnožení) je detekcia nukleovej kyseliny 
jednotlivých agens jednoznačná a jednoduchá. 

Na dôkaz prítomnosti RNA jednotlivých agens vo vyšetrovaných vzorkách sa 
používajú na oddelenií molekulárnej biológie odboru lekárskej mikrobiológie, RÚVZ BB 
komerčne dodávané diagnostické súpravy (kity) GenePak® RNA PCR Test firmy GENTECH 
(Moskva) resp. Amplisens® RNA PCR firmy Interlabservice, Ukrajina  
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Vyhodnotenie diferenciálnej diagnostiky hnačkových ochorení virologickými 
kultivačnými metódami 
 
Rok 2009 

V roku 2009 sme vyšetrili spolu 34 stolíc určených na izoláciu enterálnych vírusov na 
bunkových kultúrach. Nebol izolovaný žiadny enterálny vírus. 

V roku 2009 boli vyšetrované sérumneutralizačným testom vyšetrené 2 dvojice sér na 
vírusy Polio 1,2,3 a 4 dvojice sér na vírusy Coxsackie A7,9 a B1-6. 
 
Štatistika vyšetrení na enterálne vírusy za rok 2009  
 
Klinické materiály ACHO/ z toho pozit.  Neuroinfekcie/pozit. Ostatné/pozit. 
 
Stolice/pozit.:   34/0  16/0   7/0    11/0 
Ostatné 
Likvory   28/0  1/0  12/0   15/0 
 
Výtery   29/0   3/0  9/0    17/0  
 
Spolu ostatné   57/0   4/0   21/0    32/0 
 
Spolu všetko   91/0  20/0  28/0   43/0 
 

Vyhodnotenie diferenciálnej diagnostiky hnačkových ochorení 
molekulárno-biologickými metódami v roku 2009 

 
 V roku 2009 bola, v rámci diferenciálnej diagnostiky hnačkových ochorení, 
molekulárno-biologickými metódami zisťovaná prítomnosť Enterovírusov a Campylobacter 
jejuni v tampónoch stolice. 
 Taktiež sa prehĺbila spolupráca s Národným referenčným centrom pre Vibrionaceae 
a pokračovalo sa vo vyšetrovaní kultivačne pozitívnych vzoriek z tohto NRC. 
 V máji roku 2009 sa začali zbierať vzorky kultivačne pozitívne na prítomnosť 
Campylobacter jejuni, ktoré budú testované pomocou PFGE a bude určená ich genetická 
príbuznosť, či naopak rozdielnosť. 
 
Tab.: Vyhodnotenie diferenciálnej diagnostiky hnačkových ochorení molekulárno-
biologickými metódami v roku 2009. 
Obdobie Vyšetrované agens Počet vzoriek Z toho 

pozitívnych 
01.01.2009-31.12.2009 Campylobacter jejuni 19 9 
01.01.2009-31.12.2009 Enterovírusy 23 6 
01.01.2009-31.12.2009 Vibrio cholerae 74 73 

Spolu všetkých vzoriek 116 88 
 
rok 2009  

 01.01.2009-30.06.2009 
Materiál Tampón stolice 
Počet vzoriek 397 
Z toho pozitívnych 91 
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Prehľad pozitívnych nálezov kultivačných vyšetrení 
diferenciálnej diagnostiky hnačkových ochorení 

za obdobie rok 2009 
 
 
 
Úloha
 DIAGNOSTIKA NAEGLERIA FOWLERI VO VODNOM PROSTREDÍ  

Agens Tampón stolice 
Campylobacter jejuni 90 
Salmonella enteritidis 1 

Projekt zameraný na zisťovanie prítomnosti patogénneho druhu Naegleria fowleri vo 
vzorkách zo životného prostredia pomocou kultivačných a molekulárno-biologických metód.  
 
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor lekárskej mikrobiológie  
Anotácia  
Vyvinúť a zaviesť novú metódu polymerázovej reťazovej reakcie (real-time PCR) na 
identifikáciu patogénneho druhu Naegleria fowleri vo vodnom prostredí kúpalísk a vo 
vodovodných sieťach.  
Metódou kultivácie environmentálnych vzoriek zisťovanie prítomnosti potencionálne 
patogénneho druhu Naegleria fowleri.  
Overiť účinnosť použitých postupov na elimináciu améb v distribučných systémoch vôd.  
Etapy riešenia  
1. vývoj real-time PCR metodiky  
2. monitoring  
3. vyhodnotenie  
Výstupy  
Postupy metód molekulárnej biológie na identifikáciu patogénneho druhu Naegleria fowleri 
pomocou real-time PCR, využiteľných pre vybrané pracoviská verejného zdravotníctva.  
Čiastkové uzávery a výstupy monitoringu budú publikované v odborných časopisoch a 
prezentované na odborných podujatiach.  
Návrh správnej stratégie na elimináciu zdravotných rizík z kolonizácie vodných systémov 
patogénnym druhom Naegleria fowleri.  

Virulentné kmene voľne žijúcej meňavky Naegleria fowleri (Carter 1970) sú 
patogénne pre ľudí a môžu vyvolať infekciu centrálneho nervového systému nazývanú 
primárna amébová meningoencefalitída (PAM). Ochorenie prejavujúce sa hnisavým zápalom 
mozgových blán patrí k vzácnym ale zároveň veľmi závažným, s vysokou mortalitou (95%). 
N. fowleri je všadeprítomná v životnom prostredí, izolovaná bola z prírodného i umelého 
sladkovodného prostredia a pôdy po celom svete. Prírodné i umelé vodné telesá môžu 
predstavovať riziko ako zdroj týchto infekcií. Predovšetkým s ohľadom na predpoklady 
rozvinutia ochorenia PAM, ktoré je v priamej súvislosti s kúpaním a potápaním, sledovanie 
výskytu virulentných kmeňov pripadá do úvahy ako účinný preventívny prostriedok. 

 Sledovanie prítomnosti améb vo vodách na kúpanie je upravené v legislatíve SR 
v súčasnosti platným nariadením vlády 252/06 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a 
podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu. 

 Kultivačným stanovením pri 36ºC a 44 ºC podľa akreditovanej metódy ŠPP_OLM_05 
je na pevnom agarovom médiu zo vzoriek bazénových vôd zisťovaná prítomnosť druhov 
améb významných z hľadiska ochrany zdravia. Následná identifikácia na základe 
morfologických znakov je vykonaná mikroskopickým pozorovaním. Je dôležité dodať, že 
identifikácia na základe morfologických znakov musí byť vždy doplnená o ďalšie 
nemorfologické prístupy. Na identifikáciu N. fowleri a jej odlíšenie od iných príbuzných 
druhov je v súčasnosti vyvinutých mnoho metód: imunochemické postupy, izoenzýmová 
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elektroforéza, RFLP, ale všetky tieto metódy si vyžadujú zdĺhavú, časovo náročnú primárnu 
kultiváciu vzoriek zo životného prostredia pred ich použitím.  

Zdravotné riziká spojené s PAM a časovo náročné postupy konvenčne využívaných 
detekčných metód zdôrazňujú potrebu rýchlych a spoľahlivejších analytických testov pre 
identifikáciu a kvantifikáciu tohto patogénneho mikroorganizmu vo všetkých typoch vôd 
využívaných verejnosťou. Takúto možnosť predstavujú metódy PCR (predovšetkým real-time 
PCR) – rýchle, vysoko špecifické a na kultivácii nezávislé metódy. 
 
Vyhodnotenie 
Vyhodnotenie rok 2009 
  
 V dôsledku platnosti Vyhlášky MZ SR č.72/08 o podrobnostiach o požiadavkách na 
kvalitu vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská, ktorá priniesla zmenu v rozsahu 
a početnosti kontroly kvality vody na kúpanie, prítomnosť améb kultivovateľných pri 36ºC 
a 44 ºC sa vyšetruje len v prípade, ak sa opakovane zistí biologické a mikrobiologické 
znečistenie. 
 V súvislosti s touto zmenou nebola v období od 01.01. 2009 - 30.06.2009 z terénnych 
oddelení banskobystrického kraja zadaná žiadna požiadavka na vyšetrenie vzoriek v tomto 
ukazovateli. 

V období od 01.07.2009 - 28.12.2009 bolo v ukazovateli améby kultivovateľné pri 
36ºC a 44ºC  vyšetrených 120 vzoriek, z toho bolo na prítomnosť améb pozitívnych 40 
vzoriek. Prítomnosť patogénneho druhu Naegleria fowleri v týchto vzorkách nebola 
potvrdená, ale v dve vzorky vykazovali prítomnosť Naegleria sp. V najbližšom období budú 
podrobené identifikácii pomocou nami zavedenej real-time PCR. 
Obdobie Vyšetrované agens Počet 

vzoriek 
Z toho 

pozitívnych 
01.01.2009-30.06.2009 améby kultivovateľné pri 36ºC a 44 ºC 

 Naegleria sp.  0 0 

01.07.2009 -28.12.2009 améby kultivovateľné pri 36ºC a 44 ºC 
 Naegleria sp.  
Naegleria fowleri

120 
 

40 
2 
0 

Real-time PCR 
Pred samotným vyšetrovaním prítomnosti DNA Naegleria fowleri vo vzorkách vody 

a biologického materiálu je nevyhnutné nastaviť a upraviť podmienky real-time PCR.   
Touto reakciou sa zisťuje prítomnosť DNA Naegleria fowleri  vo vyšetrovanej vzorke. 

Reakcia sa vyhodnocuje kvalitatívne. Každá reakcia obsahuje okrem vyšetrovaných vzoriek aj 
pozitívnu kontrolu (DNA Naegleria fowleri), negatívnu kontrolu (H2O) a negatívnu kontrolu 
izolácie DNA. Reakcia prebieha v uzavretom systéme sklenených kapilár a vyhodnocuje sa na 
počítači.  
 
rok 2009 
 V roku 2009 sa nám úspešne podarilo ukončiť vývoj real-time PCR na diagnostiku 
Naegleria fowleri vo vzorkách environmentálnych ako aj klinických. Bol stanovený limit 
detekcie reakcie, ako aj koeficient variácie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti, ďalej bola 
testovaná špecificita reakcie a nakoniec sme podrobili testovaniu modelové vzorky. Jednalo 
sa o vzorky vody ako aj o vzorky klinické (likvor). Metodika bola následne odprednášaná ako 
aj publikovaná (viď prednášková a publikačná činnosť). 
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Publikácie, prednášková činnosť, školiace akcie: 
 
1. V období 27.04. 2009- 28.04.2009 Ing. Katarína Trnková a RNDr. Lucia Maďarová 
absolvovali stáž na oddelení parazitológie HPL s.r.o. v Bratislave pod vedením doc. RNDr. 
Františka Ondrisku, PhD. 
2. Katarína Trnková a Lucia Maďarová, Možnosti laboratórnej diagnostiky Naegleria 
fowleri na Slovensku. Prednáška na konferencii Mikrobiológia vody 2009, Poprad. 
3. Katarína Trnková a Lucia Maďarová. Možnosti laboratórnej diagnostiky Naegleria 
fowleri na Slovensku. Zborník prednášok a posterov Mikrobiológia vody 2009. 
Československá spoločnosť mikrobiologická, Bratislava-Praha 2009. 
4. Maďarová, L., Trnková, K., Feiková, S., Klement, C., Obernauerová, M. A real-time 
PCR diagnostic method for detection of Naegleria fowleri. Exp. Parasitol. (2009), 
doi:10.1016/j.exppara.2009.11. 
 
 
J. ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI 
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
1. Spolupracovať so SZU v Bratislave na príprave koncepčných odborných 
podkladov nutných pre odborné zabezpečenie pregraduálneho štúdia a postgraduálneho 
vzdelávania pracovníkov verejného zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve. 
 
Plnenie: 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len RÚVZ)  spolupracuje so SZU 
v Bratislave a v Banskej Bystrici a ďalšími fakultami verejného zdravotníctva. Odborní 
zamestnanci RÚVZ sa podieľali na príprave koncepčných materiálov SZU (curriculum 
a skriptá) a taktiež zabezpečujú priamo výuku v jednotlivých špecializačných odboroch. 
Pracovníci RÚVZ pripravili odborné texty do učebnice „Verejné zdravotníctvo“, do skrípt 
„Hodnotenie, riadenie a komunikácia zdravotných rizík“ a „Verejno-zdravotné aspekty 
biologických zbraní“.  

V roku 2009 slúžili k výučbe študentov magisterského štúdia na Fakulte verejného 
zdravotníctva skriptá „Hodnotenie, riadenia a komunikácia zdravotných rizík“, ktorých 
autormi sú Kvetoslava Koppová, Eleonóra Fabiánová, (zamestnanci RÚVZ) a Marek Drímal. 
Zamestnanci RÚVZ sa spolupodieľali na príprave obsahu i realizácii výučby nového 
predmetu „Mimoriadne udalosti“ so zameraním na riešenie biologických, chemických 
i radiačných mimoriadnych situácii a riešenie povodní z pohľadu verejného zdravotníctva.  
MUDr. Mária Avdičová, PhD. pracovala na príprave učebných textov: Epidemiológia 
infekčných chorôb – I .časť – kapitoly: 

Ohnisko nákazy, práca v ohnisku nákazy, Monitoring prenosných ochorení, 
Preventívne opatrenia v detskom kolektíve, pri zabezpečovaní hromadných akcií, pri práci 
v priemysle, v poľnohospodárstve, v zdravotníctve. RNDr. Františka Hrubá spracovala do 
uvedených skrípt kapitoly „ Štatistické metódy v epidemioógii. Tieto skriptá už slúžia 
k výučbe. 

MUDr. Cyril Klement je spoluautorom vysokoškolskej učebnice „Vakcinológia nielen 
pre medikov“, monografií “Biologické zbrane“ a „Medzinárodné zdravotné predpisy – Teória 
a legislatíva v súvislosti“. Všetky vyššie uvedené publikácie a skriptá slúžia aj pre odbornú 
prax RÚVZ, od ktorých sú veľmi žiadané. 

Popri výučbe v pregraduálnom štúdiu v oblasti environmentálneho zdravia, hodnotenia 
zdravotných rizík, mimoriadnych udalostí, hygieny, epidemiológie, mikrobiológie a ekológie 
človeka a zdravia pri práci sa venovala pozornosť aj vypracovávaniu posudkov na bakalárske 
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a magisterské práce; vykonáva sa práca školiteľov pre doktorantov a študentov v príprave na 
rigorózne skúšky.  

Štyria odborní zamestnanci RÚVZ sú členmi vedeckej rady FVZ SZU v Bratislave 
a dvaja sú členmi vedeckej rady pri Fakulte zdravotníctva SZU v B.Bystrici. 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva. 
Plnenie: 

Pre praktickú časť prípravy odbornej praxe pre zamestnancov zaradených do 
špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva má RÚVZ zabezpečené podmienky, 
najmä dostatok zdravotníckych pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon 
odborných špecializovaných pracovných činností. 

RÚVZ má tiež vytvorené dobré podmienky pre zabezpečovanie praktických cvičení 
pre študentov SZU. 

Za sledované obdobie do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva 
SZU v Bratislave bolo zaradených 7 zamestnankýň RÚVZ, z toho 2 úspešne absolvovali 
uvedené štúdium. Doktorandské štúdium absolvovali 4 zamestnankyne, z toho jedna úspešne 
ukončila uvedené štúdium. Prípravu na výkon práce v zdravotníctve absolvovali 5 
zamestnanci, z toho dvaja úspešne ukončili uvedené vzdelávanie. Zamestnanci majú na 
RÚVZ zabezpečené zodpovedajúce podmienky. Okrem týchto zamestnancov sa individuálne 
vzdelávajú na vlastné náklady v špecializačnom vzdelávaní 1 zamestnankyňa, 
v doktorandskom štúdiu 7 zamestnancov RÚVZ a na VŠ zdravotníctva svätej Alžbety 
v Bratislave – odbor verejné zdravotníctvo študuje 1 zamestnankyňa.  

Na odbornej praxi bolo na RÚVZ celkovo 38 študentov študijného zamerania: verejné 
zdravotníctvo (7), environmentálna chémia (28), biológia (1) a 2 študentky na diplomovej 
praxi; v pregraduálnom štúdiu, 4 lekári. 
 
Publikačná činnosť vedúcich odborov RÚVZ Banská Bystrica za rok 2009 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
AFL Postery z domácich konferencií 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 
 
ABD Avdičová, Mária: Surveillance a monitoring prenosných ochorení v SR, surveillance 
prenosných ochorení a medzinárodné zdravotné predpisy (IHR). In: Klement, C. ...[et al.]: 
Medzinárodné zdravotné predpisy: teória-legislatíva-implementácia-súvislosti : odporúčania 
pre ďalšie posilňovanie národného systému surveillance laboratórnych kapacít pre prenosné 
ochorenia. - Banská Bystrica : PRO, 2009. – S. 23-46. - ISBN 978-80-89057-24-5 
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ACB Máderová, E. – Avdičová, M. – Boledovičová, J. – Krištúfková, Z. – Lančová, J. – 
Nikš, M. – Tomášik, E.: Epidemiológia infekčných chorôb 1. - Bratislava: Slovenská 
zdravotnícka univerzita, 2009. - 132 s. - ISBN 978-80-89352-32-6 
ADC Desai, S. - Treeck, U. van – Lierz, M. – Espelage, W. – Zota, L. – Sarbu, A. – 
Czerwinski, M. - Sadkowska-Todys, M. – Avdičová, M. – Reetz, J. – Luge, E. – Guerra, B. – 
Nöckler, K. – Jansen, A.: Resurgence of field fever in a temperate country: an epidemic of 
leptospirosis among seasonal strawberry harvesters in Germany in 2007. In: Clinical 
Infectious Diseases. – Vol. 48, no. 6 (2009), s. 691-7. – ISSN 1058-4838 
ADE Švihrová, V. - Buchancová, J. - Hudečková, H. - Avdičová, M. – Fenclová, Z. – Osina 
O. – Bátora, I, - Legáth, Ľ. – Vilček, R.: Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy ako choroby 
z povolania v Slovenskej republike a Českej republike za roky 1989 - 2008. In: Pracovní 
lékařství. – Roč. 61, č. 3 (2009), s. 102-108. - ISSN 0032-6291 
ADE Švihrová, V. – Szilagyiová, M. – Krkoška, D. – Šimeková, K. – Hudečková, H. – 
Avdičová, M.: Analysis of the direct and indirect costs of treatment of imported malaria in 
the Slovak Republic. In: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. – Vol. 42, no. 
4 (2009), s. 377-80. - ISSN 0037-8682 
AED Švihrová, V. – Hudečková, H. – Szilágyiová, M. – Avdičová, M.: Analýza 
sociálnoekonomických aspektov importovanej malárie v Slovenskej republike za roky 2003 - 
2007. In: Szárazová, M. – Kavcová, E. – Janušová, T.: Podpora zdravia, prevencia a hygiena 
v teórii a praxi – 6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 
379-382. - ISBN 978-80-88866-64-0 
AFH Švihrová, V. – Hudečková, H. – Szilágyiová, M. – Avdičová, M.: Analýza 
sociálnoekonomických aspektov importovanej malárie v Slovenskej republike za roky 2003 - 
2007 [abstrakt]. In: 6. martinské dni hygieny – verejné zdravotníctvo s medzinárodnou 
účasťou: Martin, 11. - 12. marca 2009. - Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity 
Komenského, [2009]. - S. 75. 
AED Švihrová, V. – Hudečková, H. – Murajda, L. – Avdičová, M.: Analýza výskytu 
kliešťovej encefalitídy na Slovensku za roky 1997 - 2008. In: Szárazová, M. – Kavcová, E. – 
Janušová, T.: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - 6. - Martin: Jesseniova 
lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 375-377. - ISBN 978-80-88866-64-0 
AFH Švihrová, V. – Hudečková, H. – Murajda, L. – Avdičová, M.: Analýza výskytu 
kliešťovej encefalitídy na Slovensku za roky 1997 - 2008. [abstrakt]. In: 6. martinské dni 
hygieny – verejné zdravotníctvo s medzinárodnou účasťou: Martin, 11. - 12. marca 2009. - 
Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, [2009]. - S. 75. 
AFH Švihrová, V. – Hudečková, H. – Murajda, L. – Avdičová, M.: Epidemiologická 
analýza výskytu kliešťovej encefalitídy na Slovensku za roky 1997 - 2008 [abstrakt]. In: 
Vedecká konferencia Labudove dni 2009: Bratislava, 23. - 24. apríl 2009. - Bratislava: 
Virologický ústav, [2009]. - S. 77-79. - ISBN 978-80-970140-7-0 
AEF Avdičová, M.: Pertussis – divý kašeľ ohrozuje aj dospelých. In: Krištúfek, P.: Škola 
pneumológie a ftizeológie. - Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, [2009]. - Nestr. [5 
s.]. 
AEF Avdičová, M.: Činnosť poradní pre odvykanie od fajčenia v praxi. In: Krištúfek, P.: 
Škola pneumológie a ftizeológie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, [2009]. - 
Nestr. [6 s.]. 
AFD Avdičová, M. – Hrubá, F.: Trend výskytu rizikových faktorov chronických 
neinfekčných ochorení v SR za roky 1993 - 2008. In: 35. dni zdravotnej výchovy MUDr. 
Ivana Stodolu: Modra, 21. - 22.10.2009 [elektronický dokument]. – Bratislava: Úrad 
verejného zdravotníctva SR, 2009. 

78



AFH Hrubá, F. - Avdičová, M.: Systém pre monitorovanie mortality v EÚ – projekt 
EuroMOMO [abstrakt]. In: 8. Červenkove dni preventívnej medicíny: Brusno, 20. - 22. máj 
2009. - Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2009. - Nestr.  
AFH Oleár, V. - Avdičová, M. – Krištúfková, Z.: Nové trendy vo vakcinológii – 
prediktívna vakcinológia [abstrakt]. In: 8. Červenkove dni preventívnej medicíny: Brusno, 20. 
- 22. máj 2009. - Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2009. - Nestr. 
AFH Avdičová, M.: Výskyt pertussis vo svete a v SR – staronový problém [abstrakt]. In: 8. 
Červenkove dni preventívnej medicíny: Brusno, 20. - 22. máj 2009. - Banská Bystrica: 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2009. - Nestr. 
AFH Avdičová, M. – Morihladková, V. – Molčanová, M.: Globálny pohľadna 
výskytneuroinfekcií v SR [abstrakt]. In: 8. Červenkove dni preventívnej medicíny: Brusno, 
20. - 22. máj 2009. - Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2009. - 
Nestr. 
AFH Švihrová, V. – Hudečková, H. – Buchancová, J. – Murajda, L. – Avdičová, M.: 
Epidemiologická analýza lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy na Slovensku za roky 
1999 - 2008 [abstrakt]. In: Zborník prác z 2. vedeckého kongresu Zoonózy – spoločná 
ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat : Bratislava, 27. - 29.10.2009. – Bratislava: ŠVPS SR, 
2009. 
BDF Tolnayová, M. – Avdičová, M.: Zdravotný stav obyvateľstva Slovenska sa môže 
zhoršiť. In: Medical practice. - Roč. 4, č. 9-10 (2009), s. 4-6. - ISSN 1336-8109 
BDF Avdičová, M.: Chrípka pod drobnohľadom. In: Lekárnik. - Roč. 14, č. 9 (2009), s. 13-
16. - ISSN 1335-924X 
BDF Avdičová, M.: Výskyt chrípky spôsobenej novým typom vírusu chrípky A H1N1. In: 
Slovenský lekár. - Roč. 19/33, č. 5-6 (2009), s. 89-91. - ISSN 1335-0234 
BDF Avdičová, M.: Surveillance chrípky: čo je pozoruhodné v sezóne 2008/2009? In: 
Lekárnik. - Roč. 14, č. 1 (2009), s. 44-48. - ISSN 1335-924X. 
BEF Avdičová, M.: Prevalencia nadváhy a obezity u repondentov 3. skríningu CINDI 
v roku 2003 - výzva k intervencii. In: 1. odborná konferencia Surveillance chronických 
chorôb: Trenčín, 1. apríla 2009. – Trenčín: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2009. 
BFB Košťanová, Z. – Schwarzová, K. - Avdičová, M.: Lymeská borelióza – pretrvávajúci 
epidemiologický, klinický i diagnostický problém [abstrakt]. In: Správy klinickej 
mikrobiológie. – Č. SB 2009 (2009), s. 40. – ISSN 1335-8219 [12. Prowázkove dni, 22. a 23. 
októbra 2009, Komárno.] 
AFD Hettychová, Ľ.: Bezpečné používanie chemických látok – zdravotný dohľad [CD 
ROM]. In: Chémia 2009: Liptovský Ján, 23. - 25. september 2009. – [Bratislava: Zväz 
chemického a farmaceutického priemyslu SR, 2009.] – Nestr. 
AFD Hettychová, Ľ.: Formaldehyd – nové poznatky pre odvodenie expozičných limitov 
v pracovnom prostredí a ich praktická aplikácia. In: 29. kongres pracovného lekárstva so 
zahraničnou účasťou na tému Novinky v pracovnom lekárstve, Ochrana a podpora zdravia 
zamestnancov, Výkon pracovnej zdravotnej služby: 11. - 12. septembra 2009, Banská 
Bystrica. 
BDF Hettychová, Ľ.: Zmeny v legislatíve na úseku chemických látok súvisiacich 
s pôsobnosťou verejného zdravotníctva. In: Informačný bulletin hlavného hygienika SR. - Č. 
4 (2009), preruš. str. [4 s.]. [Celoslovenská pracovná porada vedúcich odborov a oddelení 
preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie RÚVZ v SR a ÚVZ SR, 11.-12.5.2009, 
Látky – Prašivá.] 
BEF Hettychová, Ľ.: Karcinogény, mutagény a reprodukčnotoxické faktory v pracovnom 
prostredí [CD ROM]. In: Celoštátna konferencia asistentov hygienickej služby a iných 
odborných pracovníkov pracujúcich na úseku odboru preventívne pracovné lekárstvo na 

79



tému: Zdravotné riziká pri práci: 1. apríl 2009, Trenčín. – Banská Bystrica: Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, 2009. 
AFH Hrubá, F. - Avdičová, M.: Systém pre monitorovanie mortality v EÚ – projekt 
EuroMOMO [abstrakt]. In: 8.Červenkove dni preventívnej medicíny: Brusno, 20. - 22. máj 
2009. - Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2009. - Nestr. 
AED Slotová, K. – Pattenden, S. – Hrubá, F. – Fabiánová, E.: Výskyt plesní vo vnútornom 
prostredí budov a respiračné zdravie detí. In: Jurkovičová, J. – Štefániková, Z.: Životné 
podmienky a zdravie: Zborník vedeckých prác. – Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva 
SR, 2009. - S. 202-207. - ISBN 978-80-7159-173-3 
AFD Ďatelová, M. – Hrubá, F.: Prevencia a depistáž kardiovaskulárnych ochorení u detí. 
In: 35. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu: Modra, 21. - 22.10.2009. – Bratislava: 
Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. 
AFD Avdičová, M. – Hrubá, F.: Trend výskytu rizikových faktorov chronických 
neinfekčných ochorení v SR za roky 1993 - 2008. In: 35. dni zdravotnej výchovy MUDr. 
Ivana Stodolu: Modra, 21. - 22.10.2009. – Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 
2009. 
BDF Dluholucký, S. - Haľamová, V. - Hrubá, F. - Frčová, B.: Stav dojčenia na Slovensku 
na začiatku tretieho milénia (1999 - 2003). In: Lekársky obzor. - Roč. 58, č. 3 (2009), s. 94-
103. - ISSN 0457-4214 
ADF Dluholucký, S. - Knapková, M. - Zbojan, J. - Mošková, M. - Hrubá, F.: Trend 
koncentrácií fenylalanínu v suchej kvapke krvi v prvých piatich dňoch života stanovených 
fluorometrickou metódou : Závislosť od príjmu potravy? In: Pediatria. - Roč. 4, č. 4 (2009), s. 
191-194. - ISSN 1336-863X 
ADE Hrubá, F. - Fabiánová, E. - Bencko, V. - Cassidy, A. - Lissowska, J. - Mates, D. - 
Rudnai, P. - Zaridze, D. - Foretová, L. - Janout, V. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Brennan, P. - 
Boffetta, P.: Socioeconomic indicators and risk of lung cancer in Central and Eastern Europe. 
In: Central European journal of public health. - Vol. 17, no. 3 (2009), s. 115-121. - ISSN 
1210-7778 
AAB Klement, C. ...[et al.]: Medzinárodné zdravotné predpisy: teória – legislatíva – 
implementácia - súvislosti: odporúčania pre ďalšie posilňovanie národného systému 
surveillance laboratórnych kapacít pre prenosné ochorenia. - Banská Bystrica: PRO, 2009. – 
438 s. - ISBN 978-80-89057-24-5 
ADE Feiková, S. – Maďarová, L. – Sirági, P. – Hupková, H. – Klement, C. – Frčová, B. – 
Dluholucký, S.: Monitoring the prevalence of Streptococcus pneumoniae in various groups. 
In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. – Roč. 15, no. 5 (2009), s. 171-179. – ISSN 
1211-264X 
ADE Strhársky, J. - Maďarová, L. - Klement, C.: Laboratórna diagnostika toxoplazmózy. - 
In.: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. – Roč. 58, č. 2 (2009), s. 51-62. – ISSN 1210-
7913 
ADE Trnková, K. - Bieliková, A. - Izák, M. - Klement, C.: Diagnostika akantamébovej 
keratitídy. In: Česká a slovenská oftalmológie. – Roč. 65, č. 5 (2009), s. 155-160. - ISSN 
1211-9059 
AFG Výrosteková, V. – Guryčová, D. – Maďarová, L. – Klement, C.: Longsterm follow up 
of a natural focus of tularemia in south-west Slovakia. In: 6th International Conference on 
Tularenia: Berlin, Germany, 13 - 16 September 2009. – Berlin: Robert Koch Institut, 2009. – 
S. 111. 
BDF Klement, C, - Mikas, J. - Tencer, A. – Nováková, E.: Medzinárodné zdravotné 
predpisy, (IHR) a ich implementácia v Slovenskej republike. In: Verejné zdravotníctvo 
[online]. – Č. 1 (2009), nestr. - ISSN 1337 – 1789 

80



BDF Klement, C. - Mikas, J. - Tencer, A. - Nováková, E.: Medzinárodné zdravotné 
predpisy (IHR) ich implementácia v SR z pohľadu verejného zdravotníctva. In: Revue 
medicíny v praxi. – Roč. 7, č. 2 (2009), s. 8 – 11. - ISSN 1336-202X 
BDF Kompaníková, J. - Novákové, E. - Klement, C. - Oleár, V.: Emergentné 
a reemergentné ochorenia. – In: Revue medicíny v praxi. – Roč. 7, č. 2 (2009), s. 5 – 7. – 
ISSN 1336-202X 
BED Klement, C. - Mezencev, R. - Sirági, P. - Maďarová, L.: Biologické toxíny 1. : 
Botulotoxín, toxíny Clostrídium Perfringens, Ricín. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, 
Séria chémia. - No. 10 (2009), s. 5 – 14. - ISBN 978-80-8083-708-2 
AFD Kontrošová, S. – Vrbanová, H. – Sedliačiková, I.: Prevalencia nadváhy a obezity 
u klientov poradní zdravia v SR. In: 35. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu: 
Modra, 21. - 22.10.2009. – Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. 
AFH Kontrošová, S. – Vrbanová, H.: Prevalencia nadváhy a obezity u klientov poradní 
zdravia v SR [abstrakt]. In: 8. Červenkove dni preventívnej medicíny: Brusno,  
20. - 22. máj 2009. – Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2009. - 
Nestr. 
BEF Kontrošová, S.: Poradne zdravia v SR. In: Celoslovenská konferencia asistentov 
výživy: Banská Bystrica, 9. - 10.10.2009. 
BEF Kontrošová, S.: Prevalencia nadváhy a obezity u klientov PZ v SR. In: 1. odborná 
konferencia Surveillance chronických chorôb: Trenčín, 1. apríla 2009. – Trenčín: Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva, 2009. 
ADC Rafnar, T. – Sulem, P. – Stacey, S. N. – Geller, F. – Gudmundsson, J. – Sigurdsson, A. 
– Jakobsdottir, M. – Helgadottir, H. – Thorlacius, S. – Aben, K. K. – Blöndal, T. – 
Thorgeirsson, T. E. – Thorleifsson, G. – Kristjansson, K. – Thorisdottir, K. – Ragnarsson, R. 
– Sigurgeirsson, B. – Skuladottir, H. – Gudbjartsson, T. – Isaksson, H. J. – Einarsson, G. V. – 
Benediktsdottir, K. R. – Agnarsson, B. A. – Olafsson, K. – Salvarsdottir, A. - Bjarnason, H. – 
Asgeirsdottir, M. – Kristinsson, K. T. – Matthiasdottir, S. – Sveinsdottir, S. G. – Polidoro, S. 
– Höiom, V. - Botella-Estrada, R. – Hemminki, K. – Rudnai, P. – Bishop, D. T. – Campagna, 
M. – Kellen, E. – Zeegers, M. P. - Verdier, P. de – Ferrer, A. – Isla, D. – Vidal, M. J. – 
Andres, R. – Saez, B. – Juberias, P. – Banzo, J. – Navarrete, S. – Tres, A. – Kan, D. – 
Lindblom, A. – Gurzau, E. – Koppova, K. - Vegt, F. de – Schalken, J. A. - Heijden, H. F. van 
der – Smit, H. J. – Termeer, R. A. – Oosterwijk, E. - Hooij, O. van – Nagore, E. – Porru, S. – 
Steineck, G. – Hansson, J. – Buntinx, F. – Catalona, W. J. – Matullo, G. – Vineis, P. – Kiltie, 
A. E. – Mayordomo, J. I. – Kumar, R. – Kiemeney, L. A. – Frigge, M. L. – Jonsson, T. – 
Saemundsson, H. – Barkardottir, R. B. – Jonsson, E. – Jonsson, S. – Olafsson, J. H. – 
Gulcher, J. R. – Masson, G. – Gudbjartsson, D. F. – Kong, A. – Thorsteinsdottir, U. – 
Stefansson, K.: Sequence variants at the TERT-CLPTM1L locus associate with many cancer 
types. In: Nature Genetics. – Vol. 41, no. 2 (2009),  
s. 221-7. – ISSN 1061-4036 
ADC Stacey, S. N. – Sulem, P. – Masson, G. – Gudjonsson, S. A. – Thorleifsson, G. – 
Jakobsdottir, M. – Sigurdsson, A. – Gudbjartsson, D. F. – Sigurgeirsson, B. – Benediktsdottir, 
K. R. – Thorisdottir, K. – Ragnarsson, R. – Scherer, D. – Hemminki, K. – Rudnai, P. – 
Gurzau, E. – Koppová, K. - Botella-Estrada, R. – Soriano, V. – Juberias, P. – Saez, B. – 
Gilaberte, Y. – Fuentelsaz, V. – Corredera, C. – Grasa, M. – Höiom, V. – Lindblom, A. – 
Bonenkamp, J. J. - Rossum, M. M. van – Aben, K. K. - Vries, E. de – Santinami, M. - Di 
Mauro, M. G. – Maurichi, A. – Wendt, J. – Hochleitner, P. – Pehamberger, H. – 
Gudmundsson, J. – Magnusdottir, D. N. – Gretarsdottir, S. – Holm, H. – Steinthorsdottir, V. – 
Frigge, M. L. – Blondal, T. – Saemundsdottir, J. – Bjarnason, H. – Kristjansson, K. – 
Bjornsdottir, G. – Okamoto, I. – Rivoltini, L. – Rodolfo, M. – Kiemeney, L. A. – Hansson, J. 
– Nagore, E. – Mayordomo, J. I. – Kumar, R. – Karagas, M. R. – Nelson, H. H. – Gulcher, J. 

81



R. – Rafnar, T. – Thorsteinsdottir, U. – Olafsson, J. H. – Kong, A. – Stefansson, K.: New 
common variants affecting susceptibility to basal cell carcinoma. In: Nature Genetics. – Vol. 
41, no. 8 (2009), s. 909-14. - ISSN 1061-4036 
ADC Stern, M. C. – Lin, J. – Figueroa, J. D. – Kelsey, K. T. – Kiltie, A. E. – Yuan, J. M. – 
Matullo, G. – Fletcher, T. – Benhamou, S. – Taylor, J. A. – Placidi, D. – Zhang, Z. F. – 
Steineck, G. – Rothman, N. – Kogevinas, M. – Silverman, D. – Malats, N. – Chanock, S. – 
Wu, X. – Karagas, M. R. – Andrew, A. S. – Nelson, H. H. – Bishop, D. T. – Sak, S. C. – 
Choudhury, A. – Barrett, J. H. – Elliot, F. – Corral, R. – Joshi, A. D. - Gago-Dominguez, M. – 
Cortessis, V. K. – Xiang, Y. B. – Gao, Y. T. – Vineis, P. – Sacerdote, C. – Guarrera, S. – 
Polidoro, S. – Allione, A. – Gurzau, E. – Koppová, K. – Kumar, R. – Rudnai, P. – Porru, S. – 
Carta, A. – Campagna, M. – Arici, C. – Park, S. S. - Garcia-Closas, M.: Polymorphisms in 
DNA repair genes, smoking, and bladder cancer risk: findings from the international 
consortium of bladder cancer. In: Cancer Research. – Vol. 69, no. 17 (2009), s. 6857-64. - 
ISSN 0008-5472 
ADC Wu, X. – Ye, Y. – Kiemeney, L. A. – Sulem, P. – Rafnar, T. – Matullo, G. – 
Seminara, D. – Yoshida, T. – Saeki, N. – Andrew, A. S. – Dinney, C. P. – Czerniak, B. – 
Zhang, Z. – Kiltie, A. E. – Bishop, D. T. – Vineis, P. – Porru, S. – Buntinx, F. – Kellen, E. – 
Zeegers, M. P. – Kumar, R. – Rudnai, P. – Gurzau, E. – Koppová, K. – Mayordomo, J. I. – 
Sanchez, M. – Saez, B. – Lindblom, A. – Verdier, P. – Steineck, G. – Mills, G. B. – Schned, 
A. – Chang, S. – Lin, J. – Chang, D. W. – Hale, K. S. – Majewski, T. – Grossman, H. B. – 
Thorlacius, S. – Thorsteinsdottir, U. – Aben, K. K. H. – Witjes, J. A. – Stefansson, K. – 
Amos, CH. I. – Karagas, M. R. – Gu, J.: Genetic variation in the prostate stem cell antigen 
gene PSCA confers susceptibility to urinary bladder cancer. In: Nature genetics. - Vol. 41, no. 
9 (2009), s. 991-5. – ISSN 1061-4036 
AFD Koppová, K. – Fletcher, T.: Hodnotenie zdravotných rizík z príjmu arzénu, odhad 
vplyvu expozície arzénu na riziko rakoviny obličiek, močového mechúra a bazocelulárneho 
karcinómu kože. In: Zborník prednášok z [12.] konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná 
voda: Trenčianske Teplice, 7. - 8. október 2009. – Bratislava: Hydrotechnológia, 2009. – S. 3-
10. – ISBN 978-80-969974-2-8 
AFD Koppová, K. – Slotová, K.: Manažment zdravotných rizík a implementovanie 
opatrení na zníženie zdravotných rizík. In: Zborník prednášok z [12.] konferencie s 
medzinárodnou účasťou Pitná voda: Trenčianske Teplice, 7. - 8. október 2009. – Bratislava: 
Hydrotechnológia, 2009. – S. 11-14. – ISBN 978-80-969974-2-8 
AFD Kontrošová, S. – Vrbanová, H. – Sedliačiková, I.: Prevalencia nadváhy a obezity 
u klientov poradní zdravia v SR. In: 35. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu: 
Modra, 21. - 22.10.2009. – Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. 
ADC Gorog, K. - Pattenden, S. - Houthuijs, D. - Niciu, E. - Zlotkowska, R. - Brunekreef, B. 
- Slotova, K.: Maternal smoking during pregnancy and childhood obesity: results from the 
CESAR study [online]. In: Maternal and child health journal. – Vol. 13, December 01 (2009), 
nestr.  - ISSN-e 1573-6628 
AED Slotová, K. – Pattenden, S. – Hrubá, F. – Fabiánová, E.: Výskyt plesní vo vnútornom 
prostredí budov a respiračné zdravie detí. In: Jurkovičová, J. – Štefániková, Z.: Životné 
podmienky a zdravie: Zborník vedeckých prác. – Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva 
SR, 2009. - S. 202-207. - ISBN 978-80-7159-173-3 
BEE Kurnitski, J. – Davies, K. – Emenius – Kolb, L. – Kompuer, I. – Molhave, L. – 
Slotová, K.: Working group 1: Good practice elements and recommendations from scientific 
perspective. In: Technical and policy recommendations to reduce health risks due to 
dampness and mould. - Copenhagen: WHO Regional office for Europe, 2009. - S. 4-6. 

82

http://www.springerlink.com/content/105600/?p=d240817e33f44de8ae9e76f207805804&pi=0


BEE Slotová, K.: Anex 2. National summaries on dampness and mould policies and /or 
regulations: Slovakia. In: Technical and policy recommendations to reduce health risks due to 
dampness and mould. - Copenhagen: WHO Regional office for Europe, 2009. - S. 112-113. 
BEE Slotová, K.: Prevention of asthma and allergies (Banska Bystrica, Slovakia). In: 
Improving children's health and the environment: examples from the WHO European Region. 
- Copenhagen: WHO Regional office for Europe, 2009. - S. 97-100. 
ABB Sirági, P. - Klement, C. - Mezencev, R. - Maďarová, L. - Kissová, R. - Strhársky, J. - 
Trenkler, J. - Kohútová, D. - Nováková, E - Hupková, H. - Trupl, J.: Niektoré prenosné 
ochorenia s možným dosahom na verejné zdravie významné z pohľadu medzinárodných 
zdravotných predpisov. In: Klement, C. ... [et al.]: Medzinárodné zdravotné predpisy: 
odporúčania pre ďalšie posilňovanie národného systému surveillance laboratórnych kapacít 
pre prenosné ochorenia: teória – legislatíva – implementácia - súvislosti. - Banská Bystrica : 
PRO, 2009. - S. 70-265. - ISBN 978-80-89057-24-5 
ADE Strhársky, J. - Maďarová, L. - Klement, C.: Laboratórna diagnostika toxoplazmózy 
In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 58, č. 2 (2009), s. 51-62. - ISSN 1210-
7913 
AFH Strhársky, J. – Maďarová, L.: Využitie PCR diagnostiky v podmienkach NRC pre 
toxoplazmózu [abstrakt]. In: 8. Červenkove dni preventívnej medicíny: Brusno,  
20. - 22. máj 2009. - Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2009. - 
Nestr.  
BFB Strhársky, J. – Maďarová, L.: Využitie PCR diagnostiky v podmienkach NRC pre 
toxoplazmózu [abstrakt]. In: 6. odborná konferencia národných referenčných centier pre 
surveillance infekčných chorôb v SR: Bratislava, 26.3.2009. [Bratislava: Slovenská 
zdravotnícka univerzita, 2009]. S. 37-38.  
AFL Vassányi, Z. – Klöslová, Z.: Biologické expozičné testy – monitorovanie expozície 
pri mimoriadnych udalostiach [poster]. In: 29. kongres pracovného lekárstva so zahraničnou 
účasťou na tému Novinky v pracovnom lekárstve, Ochrana a podpora zdravia zamestnancov, 
Výkon pracovnej zdravotnej služby: 11. - 12. septembra 2009, Banská Bystrica. 

83



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Bratislave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84



A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 

 

Úloha č. 1 
 
Zabezpečiť  na  všetkých  úrovniach  v súlade s novou legislatívou nezávislý 
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru 

 
V roku 2009 sa vykonával štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín 

(potravinový dozor) podľa rozpracovaného národného plánu úradnej kontroly potravín. 
Kontroly boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe potravín, 
manipulácii s nimi a uvádzanie do obehu s dôrazom na ich zdravotnú bezpečnosť, 
dodržiavanie zásad a postupov správnej výrobnej praxe, technologických postupov, 
dodržiavanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny, skladovanie potravín a pod. 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa k uvedeniu priestorov do prevádzky 
vydalo v roku 2009 spolu 1325 rozhodnutí.             

Na úseku sektoru služieb (zariadenia spoločného stravovania) sa v roku 2009 
vykonalo 2458 kontrol (2263 kontrol podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a 195 
kontrol podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z o potravinách v znení neskorších predpisov v 
rámci výkonu úradnej kontroly potravín). Za zistené nedostatky boli v týchto prevádzkach 
uložené zodpovedným pracovníkom blokové pokuty v 106 prípadoch v sume 4230,- €. Za 
nevyhovujúce výsledky odobratých vzoriek bolo uložených 13 úhrad nákladov  v sume 
567,75 €. Rozhodnutím boli vydané 3 zákazy činnosti, 11 zákazov činnosti bolo uložených na 
mieste záznamom, taktiež boli na mieste uložené 3 opatrenia na stiahnutie výrobkov z obehu.  
Vydaných bolo  9 pokynov na odstránenie  zistených nedostatkov a uložených 9 pokút  podľa 
zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v celkovej sume 2881,5 €.        

V prevádzkach výroby a predaja potravín sa v roku 2009 vykonalo 886 kontrol (z toho 
449 kontrol podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. a 437 kontrol podľa zákona NR SR č. 
355/2007 Z.z.). Za zistené nedostatky sa v týchto prevádzkach uložilo 15 blokových pokút 
v sume 495,- €.  Za nevyhovujúce výsledky odobratých vzoriek boli uložené úhrady nákladov 
v počte 31 v celkovej sume 5058,82 €. Rozhodnutím boli vydané 3 opatrenia na pozastavenie 
činnosti prevádzkarne a 2 opatrenia na stiahnutie nevyhovujúceho výrobku z trhu.   Uložené 
boli 4 pokuty podľa § 28 zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. v celkovej sume 2320,- €. Vydaný bol 
aj 1 výkon rozhodnutia v sume 331,- € za nedodržiavanie nariadeného opatrenia. 

 

Úloha č. 2 
 
Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky 

  
V rámci plnenia Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR sa intenzívne 

pokračovalo v preventívnych aktivitách Poradne zdravia.  V roku 2009 sa vyšetrilo a poskytlo 
poradenstvo 2364 klientom.  

Priamo v Poradni zdravia bolo komplexne vyšetrených 1326 klientov, z toho 
opakované vyšetrenie absolvovalo 357 klientov. V záujme zlepšenia dostupnosti  
preventívneho vyšetrenia sa realizovali komplexné vyšetrenia a poradenstvo priamo na 
pracoviskách. V spolupráci s  agentúrami sa realizovali jednorazové preventívne výjazdové 
akcie kde bolo vyšetrených 1038 klientov, pričom rizikovým jedincom bolo poskytnuté 
opakované komplexné vyšetrenie a poradenstvo v PZ.   
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Úloha č. 3 
 
Zabezpečiť na všetkých RÚVZ v SR skvalitnenie poradenských činností 

 
Poradenská činnosť je zameraná predovšetkým na pozitívnu motiváciu klientov a na 

zodpovedný postoj k  svojmu zdraviu. Ťažiskom poradenstva v oblasti nutrície je ozdravenie 
stravovacieho režimu a stravovacích návykov klientov, objektívna  informovanosť o skladbe 
jednotlivých potravinových komodít, o pozitívach ale aj rizikách ich konzumácie. Okrem 
základnej a výživovej  poradne sa vyvinuli aktivity aj v poradni pre alternatívnu výživu 
a v poradni pre úpravu telesnej hmotnosti. Aktívne a podľa najnovších vedeckých poznatkov 
sa usmerňovalo stravovanie vegetariánov a odporúčali vhodné redukčné režimy  obéznym  
klientom. Osobitná pozornosť bola venovaná individuálnemu poradenstvu mladej generácie 
(anorexia, vegánstvo) podľa požiadaviek rodičov. 

V rámci edukácie v oblasti zdravej výživy a životosprávy pre širokú verejnosť bolo 
v roku 2009 realizovaných 93 aktivít  - z toho 22 vystúpení v rozhlase a televízii, 
publikovaných 46 príspevkov v printových médiách a prostredníctvom webovej stránky bolo 
uverejnených 25 príspevkov. Klienti získavali tiež odborné rady a konzultácie, cestou 
telefonickej a mailovej komunikácie.  

Poradňa zdravia participovala na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní 
študentov a zdravotníckych pracovníkov LF UK, SZU a TU. Odborná pracovníčka RÚVZ 
bola školiteľom diplomových magisterských prác dvom absolventom Fakulty verejného 
zdravotníctva SZU.  

Pre pracovníkov  vybraných organizácií, nezdravotníckych pracovníkov a na 
odborných podujatiach pre zdravotníckych pracovníkov boli prezentované 4 odborné a 6 
populárno-vedeckých, edukačných prednášok z problematiky  prevencie civilizačných 
ochorení. 
 

Úloha č. 6 
 
Zabezpečovať    výkon     úradnej       kontroly   potravín     nad  
zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikových potravín s osobitným 
zreteľom na kontrolu   dodržiavania     mikrobiologických    kritérií  a  
systémov správnej výrobnej  praxe  nad  zdravotnou  bezpečnosťou 
potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti  a výživové 
doplnky   

 
           V rámci zabezpečovania úradnej kontroly potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín a na základe plánu kontrol spojených s odbermi vzoriek 
potravín bolo na laboratórne mikrobiologické vyšetrenie odobraných 508 vzoriek potravín (vo 
výrobných prevádzkach 5-vzorkové analýzy), z ktorých 72, t. j. 14,17 % nevyhovelo 
požiadavkám platnej legislatívy.  

Vyšetrované boli najmä vzorky lahôdkárskych a cukrárskych výrobkov,  minerálne 
vody, potraviny na výživu detí a dojčiat, pokrmy rýchleho občerstvenia, hotové jedlá. 

- cukrárske výrobky: odobratých bolo 65 vzoriek, z toho 16, t.j. 24,6 % nevyhovelo 
požiadavkám platnej legislatívy (koliformné baktérie, kvasinky)  

- zmrzliny: odobratých bolo 52 vzoriek, z toho 15, t.j. 28,8 %  nevyhovelo (koliformné 
baktérie a Enterobacteriacae) 

- lahôdkárske výrobky:  odobratých bolo 93 vzoriek, nevyhovelo 19, t.j. 20,4 %  
(kvasinky, koliformné baktérie) 
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- z celkového počtu 190 vzoriek hotových pokrmov nevyhovelo požiadavkám 
Potravinového kódexu SR 18 vzoriek, t.j. 9,47 %  (pre zvýšené počty koliformných 
baktérií) 

- zo 6 odobratých vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia 2 vzorky (33,3%) nevyhoveli 
požiadavkám Potravinového kódexu SR (koliformné baktérie)  

- na kontrolu kvality minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd bolo 
v distribučnej sieti  odobratých  64 vzoriek, z ktorých 1 vzorka, t.j.  1,56 % 
nevyhovela požiadavkám platnej legislatívy pre vysoký celkový počet 
mikroorganizmov 

- na UVZ SR boli odobraté 3 vzorky potravín na výživu dojčiat a malých detí na 
mliečnom základe (30-vzorkové analýzy), vzorky vyhoveli kritériám bezpečnosti 
potravín 

- odobratých bolo aj ďalších 10 vzoriek potravín na výživu dojčiat na mliečnom 
základe, ktoré boli vyšetrené na RÚVZ Bratislava, vzorky vyhoveli požiadavkám 
platnej legislatívy 

- z 2 vzoriek bylinných čajov, obidve vzorky vyhoveli 
- odobraté boli 3 vzorky sushi, všetky 3 vzorky vyhoveli legislatívnym požiadavkám  
- 1 vzorka mäsového výrobku vyhovela požiadavkám platnej legislatívy 

 
Odobraných bolo aj 155 sterov z pracovného prostredia a rúk pracovníkov, z ktorých  

27 nevykazovalo vyhovujúcu čistotu (prítomnosť koliformných baktérií, vysoký celkový 
počet mikroorganizmov). Stery boli odoberané v zariadeniach spoločného stravovania 
uzavretého typu a v prevádzkach obchodných reťazcov.  

Na základe požiadavky ÚVZ SR boli odobraté v Nemocnici Sv. Alžbety na 
Heydukovej ul. v Bratislave 4 vzorky celodennej stravy na obsah rádionuklidov (odoberané 
štvrťročne).  
 

Úloha č. 7 
 
Presadzovanie  preventívnych  opatrení  v  oblasti  kozmetických  
výrobkov, s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky 

 
Počas roka sa v rámci výkonu plánovaných úloh ŠZD v distribučnej sieti odobralo, 

laboratórne vyšetrilo a posúdilo 28 vzoriek kozmetických výrobkov. Vo vzorkách sa 
vyšetrovali mikrobiologické a  fyzikálno-chemické ukazovatele so zameraním na cielené 
vyšetrenie zakázaných substancií a dodržiavanie kvantitatívnych limitov obmedzujúcich látok 
(UV filtre, konzervačné látky, prítomnosť ťažkých kovov, oxidačné farbivá, potenciálne 
alergény). Všetky vzorky, ktoré sa odobrali na území Bratislavského kraja boli vo 
vyšetrovaných ukazovateľoch  v súlade s platnou legislatívou. Pri vyšetrovaní na prítomnosť 
zakázaných zložiek sa nezistili porušenia.  
 Označovanie potenciálnych alergénov v zložení na obaloch kozmetických  výrobkov 
sa kontrolovalo aj pri bežných kontrolách v distribučnej sieti. Zameriavalo sa najmä na 
výrobky, ktoré obsahujú parfumové kompozície. Povinnosť označovať potenciálne alergény 
sa pri výkone ŠZD kontrolovala aj na výrobkoch domácej proveniencie, u výrobcov, ktorí 
sídlia na území Bratislavského kraja. Pri kontrole dokumentácie používaných parfumových 
kompozícií a so zohľadnením jej množstva do finálneho výrobku, bola preverená povinnosť 
uvádzať  prítomnosť potenciálnych alergénov ako to vyžaduje platná legislatíva  v závislosti  
od ich kvantitatívneho obsahu.   
 Nad rámec plánovaných úloh sa šetrili odstúpenia z iných RÚVZ SR: 
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- Vzorka vonnej kozmetiky z dôvodu zistenej prítomnosti potenciálnych alergénov, ktoré 
neboli uvedené na etikete výrobku. Overovacia fyzikálno-chemická analýza identickej 
vzorky nepotvrdila prítomnosť týchto zložiek.   

- 2 vzorky detskej kozmetiky z dôvodu prítomnosti olova. Dovozcom predmetných 
výrobkov, ktorí sídlia na území Bratislavského kraja, sa rozhodnutím vydalo opatrenie na 
zákaz predaja a distribúcie týchto kozmetických výrobkov. 

- Z podnetu ÚVZ SR sa vyšetril výrobok českej výroby zakázaný MZ SR, z dôvodu 
klamlivého označenia. Výrobok sa dostal na trh SR prostredníctvom veľkodistribučnej 
firmy pre dovoz liečiv a kozmetických výrobkov. Laboratórnou analýzou sa zistilo, že 
výrobok obsahuje konzervačnú látku, ktorej množstvo nezodpovedá legislatívnym 
požiadavkám pre kozmetické výrobky.  Na základe týchto zistení sa firme uložil zákaz 
predaja predmetného výrobku a zistené skutočnosti sa spätne odstúpili ÚVZ SR. 

 Okrem toho na základe žiadostí domácich výrobcov – platené služby – boli 
laboratórne vyšetrené a posúdené kozmetické výrobky po stránke mikrobiologickej, 
senzorickej a na fyzikálno-chemické ukazovatele (ťažké kovy, konzervačné látky). 
 

Úloha č. 8 
 
Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov 
kontaminácie potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú 
dusičnany a dusitany,  dioxíny  a dioxínom podobné  polychlórované  
bifenyly,  rezíduá pesticídov,  ťažké kovy, mykotoxíny s osobitným 
zreteľom na potraviny a na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre 
dojčatá a malé deti, epidemiologicky rizikové druhy potravín 

 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín sa sleduje 

úroveň kontaminácie potravinového reťazca odbermi vzoriek na laboratórne chemické  
vyšetrenie podľa plánu odberu vzoriek.   

Podľa plánu bolo odobratých 10 vzoriek detskej a dojčenskej výživy na laboratórne 
zistenie rezíduí prípravkov na ochranu rastlín, 15 vzoriek potravín určených pre deti na obsah 
aflatoxínu B1 a ďalších 15 vzoriek na obsah patulínu, 2 vzorky detskej a dojčenskej výživy na 
obsah PCB a 5 vzoriek detskej a dojčenskej výživy na obsah dusičnanov a dusitanov. 

 Odobraté boli aj  2 vzorky húb na obsah kadmia, 11 vzoriek zeleniny na obsah 
dusitanov a dusičnanov, 5 vzoriek bezgluténových potravín na stanovenie gluténu, 3 vzorky 
potravín na obsah mykotoxínov, 10 vzoriek rýb na obsah histamínu, 3 vzorky potravín na 
kontrolu ich radiačného ošetrenia, 4 vzorky výživových doplnkov na obsah ťažkých kovov 
a syntetických farbív, 3 vzorky hotových pokrmov na obsah soli, 11 vzoriek sušeného ovocia 
na obsah oxidu siričitého, 2 vzorky prídavných látok na stanovenie ich čistoty, 5 vzoriek 
lahôdkárskych výrobkov na obsah konzervačných látok, 6 vzoriek cukrárskych výrobkov na 
obsah syntetických farbív, 10 vzoriek zmrzlín na obsah syntetických farbív (z ktorých 2 
vzorky nevyhoveli požiadavkám platnej legislatívy), 2 vzorky čajov na obsah ťažkých kovov 
(z nich 1 vzorka nevyhovela pre nadlimitný obsah kadmia), 64 minerálnych a pramenitých 
vôd (1 vzorka nevyhovela pre nevyhovujúce pH), 25 vzoriek soli (1 vzorka z dovozu 
nevyhovela pre nadlimitný obsah jodičnanu draselného), 12 vzoriek mäkkých mäsových 
výrobkov (1 vzorka nevyhovela pre zvýšený obsah soli).  
Všetky ostatné vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.         
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Úloha č. 9 
 
Rozpracovať   spoločné   EÚ  princípy   pre  výkon   úradnej  kontroly   nad 
potravinami   v rámci  viacročných  národných  plánov kontroly 

 
Podľa požiadaviek čl. č. 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 

z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov  a podľa viacročného národného 
plánu úradnej kontroly potravín ÚVZ SR  bol v roku 2009 vypracovaný a rozpracovaný plán 
úradnej kontroly potravín pre RÚVZ hl. m. Bratislavy. Súčasťou plánu kontrol je aj 
organizačná štruktúra odboru hygieny výživy, plán odberu vzoriek na laboratórne chemické 
a mikrobiologické vyšetrenie podľa jednotlivých kritérií a plán vzdelávania pracovníkov.   

 

Úloha č. 10 
 
Zabezpečovať   úlohy   v  oblasti  ochrany   zdravia   obyvateľstva  pri hlásení 
zdravotne    škodlivých  potravín a kozmetických výrobkov   prostredníctvom 
informačných  systémov  Spoločenstva,  ako sú  Rýchly  výstražný  systém 
nad potravinami a krmovinami  v  SR a RAPEX nad kozmetickými 
výrobkami 

 
V rámci hlásení rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami  

RASFF sa prešetrovalo 19 hlásení o  nebezpečných výrobkoch, ktoré boli zaslané 
z kontaktného bodu na RÚVZ Bratislava.  

V 2 prípadoch bolo uložené opatrenie podľa § 19 ods. 1 písm. b)  zák. NR SR č. 
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov stiahnuť výrobky z obehu. V 2 
prípadoch bolo pri šetrení hlásenia v zariadení spoločného stravovania uložené opatrenie na 
mieste na stiahnutie výrobku podľa § 55 ods. 1 písm b) zák NR SR č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Pri ostatných hláseniach bolo šetrením 
zistené, že nebezpečné výrobky už boli stiahnuté z trhu, resp. neboli v obchodnej sieti zistené. 
Výsledky šetrení boli postúpené na kontaktný bod na ÚVZ SR.  

 
V rámci systému  RAPEX   s v roku 2009 kontroloval na území Bratislavského kraja 

možný výskyt 89  trhových druhov nebezpečných kozmetických výrobkov (10 z nich sa t.č. 
ešte preveruje), ktoré boli zahrnuté v 81 notifikáciách.  
 V nadväznosti na prijatie oznámení sa operatívne vykonali cielené kontroly 
v distribučných firmách a v predajnej sieti na území Bratislavského kraja. Distribúcia a predaj 
hlásených nebezpečných kozmetických výrobkov na území Bratislavského kraja neboli 
zistené. Jeden z notifikovaných kozmetických výrobkov bol dovezený na územie SR, ale  
predajca ho na základe upozornenia od výrobcu vo Veľkej Británii, stiahol z predaja skôr, ako 
sa výrobok  preveroval cez systém RAPEX 
  

Na základe šetrení tunajšieho úradu (odstúpenia nevyhovujúcich laboratórnych 
rozborov z iných RÚVZ v SR) boli vydané 2 opatrenia na zákaz distribúcie a predaja 2 
trhových druhov dekoratívnej kozmetiky pre deti. Podklady zistení boli postúpené na  ÚVZ 
SR, pre nahlásenie nebezpečných kozmetických výrobkov zistených v SR do systému 
RAPEX.  
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B. OBLASŤ OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 
 

Úloha č. 1 
 
Vypracovať návrh kritérií správnej praxe pri lekárskom ožiarení -  
vypracovať a uverejniť bezpečnostné návody a odporúčania 

 
• Podľa NV č. 340/2006 Z.z. preveriť neprekračovanie smerných hodnôt  

v zdravotníckych zariadeniach Bratislavského kraja, kde sa využívajú 
veterinárne rtg.  

            T.: 31.12. 
 

V druhom polroku 2009  pracovníci odboru navštívili alebo konzultovali problematiku 
zabezpečenia radiačnej ochrany pri ožiarení pracovníkov vo všetkých 12 veterinárnych 
zariadeniach v Bratislavskom kraji, ktoré využívajú pre diagnostiku 16 veterinárnych rtg 
prístrojov. Ukázalo sa, že ani na jednom pracovisku nebola  prekročená smerná hodnota pre 
pracovníka. Pre porovnanie sú tieto hodnoty uvedené v zákone NV SR č.340/2006 Z.z. Na 
všetkých spomínaných veterinárnych pracoviskách sa vedie dokumentácia o ožarovaní zvierat 
pri diagnostickom rtg vyšetrení. Pracovníci pri rtg vyšetrení používajú ochranné pracovné 
pomôcky rovnako ako v prípade potreby aj sprevádzajúce osoby. Vybavenosť pracovísk 
ochrannými pracovnými pomôckami je uspokojivá. Pracoviská sú vybavené modernými rtg 
prístrojmi na dobrej svetovej úrovni s platnými skúškami dlhodobej stability. Všetky 
veterinárne pracoviská pri poskytovaní služieb patria do skupiny súkromných veterinárnych 
ambulancií alebo kliník s vysokým štandardom ochrany zdravia zamestnancov 
a sprevádzajúcich osôb. 

 
Úloha č. 2 Vypracovať podrobné postupy a vzorové spôsoby zaznamenávania dávok,  

resp. údajov potrebných pre odhad radiačnej dávky pacientov, tak aby mohli 
prevádzkovatelia v jednotnej forme predkladať ÚVZ SR záznamy o dávkach 
pacientov a písomné záznamy o počte a veľkosti ožiarenia 

       
• Podľa NV č. 340/2006 Z.z. zabezpečiť zaznamenávanie dávok sprevádzajúcich 

osôb v Bratislavskom kraji, kde sa využívajú veterinárne rtg.   
            T: 31.12. 
 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a telefonických konzultáciách na všetkých 12 
veterinárnych pracoviskách, kde sa využíva celkovo na diagnostiku 16 veterinárnych rtg 
prístrojov sme pracovníkov oboznámili so vzorovými postupmi pri zaznamenávaní dávok 
sprevádzajúcich osôb. Bola vysvetlená účelnosť tejto činnosti na zníženie dávkovej záťaže 
obyvateľov Bratislavského kraja pri rtg vyšetreniach. Na všetkých pracoviskách sme sa stretli 
s pochopením. V súčasnosti sa tieto údaje všade evidujú a hľadá sa vhodná forma pre 
zasielanie údajov na centrálne spracovanie na ÚVZ SR. Náš cieľ- digitálne spracovávanie 
týchto údajov, sme zatiaľ v plnej miere nedosiahli. Pre tento účel pracuje celoslovenská 
pracovná skupina, ktorej členom je aj naša pracovníčka odboru RNDr. Magdaléna Vičanová, 
PhD. Na pravidelných pracovných stretnutiach pracovná skupina dopracováva systém 
zaznamenávania osobných dávok pacientov pri všetkých rtg vyšetreniach.  

 
 

Úloha č. 3 Vypracovať podklady pre softvér pre potreby spracovania a vyhodnocovania 
dávok pacientov pre rôzne rádiologické typy vyšetrení
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• Podľa NV č. 340/2006 Z.z. vypracovať databázu na zaznamenávanie dávok  
sprevádzajúcich osôb vo veterinárnych zariadeniach Bratislavského kraja, kde sa 
využívajú veterinárne rtg.   

            T: 31.12. 
 

    V druhom polroku 2009  sa doplňovala naša databáza, ktorej autorom je RNDr. 
Richard Zona, PhD. o zber údajov od sprevádzajúcich osôb z Bratislavského kraja 
z jednotlivých veterinárnych rtg pracovísk. Zozbierali sa iba údaje  zo všetkých veterinárnych 
ambulancií a kliník v Bratislavskom kraji. Týmto sa doplnila operatívna databáza dávkovej 
záťaže pacienta aj o dávkovú záťaž sprevádzajúcej osoby vo veterinárnych zariadeniach 
v Bratislavskom kraji. Tieto informácie nám umožňujú operatívne pôsobiť na znižovanie 
záťaže pacientov a sprevádzajúcich osôb pri rtg vyšetreniach. Celoslovenská pracovná 
skupina, ktorá pripravuje podklady pre vytvorenie softvéru na hodnotenie osobných dávok 
pacientov pri rtg vyšetreniach a sprevádzajúcich osôb pracuje na tomto probléme spolu 
s našim pracovníkom odboru RNDr. Richardom Zonom, PhD. Cieľom bude vytvorenie 
špeciálneho softvéru na tento účel, kde sa zohľadnia všetky požiadavky a skúsenosti od 
ostatných kolegov.  

 
Úloha č. 4 Zabezpečiť efektívnu činnosť ústredia radiačnej monitorovacej siete a 

radiačnej monitorovacej siete
 
• Podľa zákona č. 355/2007 Z.z.  vykonať zber vzoriek životného a pracovného 

prostredia a z potravinového reťazca na území Bratislavského kraja a stanoviť  
mernú alebo objemovú aktivitu prítomných izotopov a výsledky umiestniť do 
databázy. 

            T: 31.12. 
 

V druhom polroku 2009 sme na našom gamaspektrometrickom zariadení zmerali 31 
vzoriek životného a pracovného prostredia. U každej vzorky sme stanovili merné alebo 
objemové aktivity minimálne 10-tich izotopov ktoré sa vyskytujú  v životnom prostredí. 
Výsledky sú zaznamenané v našej databáze, ktorá sa súvisle dopĺňa už  21 rokov. V druhom 
polroku 2009 pokračoval zber údajov o radiačnej záťaži životného a pracovného prostredia od 
rádioaktívnych reziduí a kontaminantov. V druhom polroku 2009 sme nezaznamenali na 
našich pracoviskách žiadne mimoriadne situácie pri práci so zdrojmi žiarenia a ani sme 
nezaznamenali žiadnu anomáliu výskytu rádioizotopov v životnom prostredí.  
 
Úloha č. 5 Vypracovať monitorovací plán a návrh na dovybavenie radiačnej 

monitorovacej siete a monitorovať radiačný monitoring územia SR 
 

• Zabezpečiť nákup gamaspektrometrickej trasy s polovodičovým detektorom. 
• Zabezpečť nákup zariadenia kvapalinovej scintilografie na stanovovanie alfa a beta 

rádionuklidov . 
• Zabezpečiť nákup riadiaceho počítača na riadenie detekčných trás 

 
V súčasnosti máme vypracovaný a schválený monitorovací plán a máme pripravené aj 

podklady na nákup prístrojov a zariadení. Čakáme na priaznivejšiu situáciu z hľadiska 
poskytnutia finančných prostriedkov štátu na tento nákup. Zariadenia, ktoré využívame na 
plnenie úloh zatiaľ spoľahlivo pracujú. Do budúcnosti bude potrebné tieto prístroje obnoviť, 
aby sme boli schopní pokryť zvýšené  požiadavky na meranie vzoriek potravinového reťazca 
a  životného prostredia. V súčasnosti sa dá predpokladať, že krízový vývoj ekonomiky si 
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vyžiada opätovný rozvoj jadrovej energetiky v susedstve nášho kraja, čo prinesie potrebu 
zvýšenej kontroly zložiek životného prostredia.  
 

C.     OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 

Úloha č. 1 Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na 
všetkých úrovniach spoločnosti

 
• Všetky projekty budú v rámci plánu činnosti úradu dôsledne rozpracované 

a ich plnenie sledované a hodnotené v stanovených termínoch. 
 

Národný program podpory zdravia, programy a projekty boli rozpracované na 
podmienky Bratislavského kraja. Jednotlivé úlohy boli zapracované v pláne činnosti 
a hospodárenia na úseku ochrany a podpory zdravia na rok 2009, ktoré odbor plnil priebežne. 

Spolupracovali sme pri plnení  projektov zaradených do Národného  programu 
podpory zdravia - CINDI, Zdravé pracoviská, Zdravé mestá, Výživový stav populácie SR, 
65+, Prevencia obezity, Zdravé školy. 
 

 
Úloha č. 2 Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu  

u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia
 

• Venovať sa problematike zdravej výživy, fajčenia, drog, stresu a faktorov 
životného a pracovného prostredia. Ťažiskom bude činnosť špecializovaných 
poradní, ich plány činnosti budú súčasťou plánu činnosti úradu.  

 
Pravidelne sa poskytovali informácie a odporúčania pre obyvateľov mesta Bratislavy a 

Bratislavského kraja o eliminácii rizikových faktorov prostredia a spôsobe života v oblasti 
výživy, pohybovej aktivity, prevencie stresu, fajčenia, iných toxikománií a vytvárania 
podmienok zdravej a bezpečnej práce.  
 Podľa potreby sa poskytovali konzultácie a poradenstvo zamerané na ozdravenie 
výživových zvyklostí, prevencie bolesti chrbta a chrbtice, osteoporózy, zvládnutia stresu, 
znižovanie vysokého krvného tlaku, prevencie arterosklerózy a jej následkov vo vysoko 
rizikových rodinách, podpory nefajčenia a odvykanie od fajčenia, prevencia patologického 
hráčstva a závislosti na alkohole. 

Jednotlivé preventívne aktivity zabezpečovali pravidelne poradne zdravia, ktoré 
sledovali u klientov komplexné spektrum sérových lipidov a glukózy, vyhodnocovali rizikové 
indexy kardiovaskulárneho ohrozenia, merali tlak krvi, vyhodnocovali výskyt hypertenzie 
a posudzovali primeranosť telesnej hmotnosti. V obidvoch poradniach zdravia bolo 
vyšetrených a poskytnuté poradenstvo pre 4698 klientov. 

Poradňa zdravia na Ružinovskej ulici svoju činnosť zamerala na napĺňanie  Programu 
ozdravenia výživy obyvateľov SR. V  roku 2009 vyšetrili a poskytli poradenstvo 2364 
klientom.  

Priamo v Poradni zdravia  komplexne vyšetrili 1326 klientov, z toho opakované 
vyšetrenie absolvovalo 357 klientov. V záujme zlepšenia dostupnosti  preventívneho 
vyšetrenia  realizovali komplexné vyšetrenie a poradenstvo priamo na pracoviskách. 
V spolupráci s  agentúrami  uskutočnili jednorázové preventívne výjazdové akcie na ktorých 
vyšetrili 1038 klientov, pričom rizikovým jedincom bolo poskytnuté opakované komplexné 
vyšetrenie a poradenstvo v PZ.   

92



      Poradňa zdravia na Osuského ulici v Bratislave - Petržalke svoju činnosť orientovala 
na: 
 
a. praktickú základnú poradenskú činnosť, ktorej zameraním bolo  vyhľadávanie skupín 

obyvateľov mestskej časti Bratislava - Petržalka s vysokým rizikom  
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení a   motivácia k zmene postojov 
a životného štýlu obyvateľov Petržalky vo vzťahu k vlastnému zdraviu. Celkove bolo 
poskytnuté poradenstvo v  tomto zameraní pre 1246 osôb. Pre nález neriešeného stavu 
vysokého kardio- metabolického rizika bolo 149 osôb odoslaných do systému zdravotnej 
starostlivosti. 

b. špecializovanú  odbornú poradenská činnosť, ktorá sa orientuje do šiestich 
kľúčových priorít, ktorými sú: 

1. poradenstvo na zvýšenie pohybovej aktivity, vykonané jednorazovo u 406 osôb, 
opakovane, 80 hodín x 45 návštev, t.j. spolu 3600 návštev 

2. poradenstvo na ozdravenie výživy, vykonané u 462 osôb 
3. poradenstvo, zamerané na podporu nefajčenia, vykonané u 83 osôb 
4. poradenstvo zamerané na znižovanie krvného tlaku vykonané u 385 osôb 
5. poradenstvo zamerané na zvládanie stresu, vykonané u 461 osôb 
6. poradenstvo pre deti a mládež, vykonané u 537 detí 

 
 
Úloha č. 3 Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe 

života – zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov 
a návykov, zamerané na podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov

 
• Zabezpečovať priebežne  informovanosť o problematike zdravia a zdravého 

spôsobu života na dotazy fyzických i právnických osôb písomnou, 
telefonickou i elektronickou formou.    

 
Poradenská činnosť je zameraná predovšetkým na pozitívnu motiváciu klientov a na 

zodpovedný postoj k  svojmu zdraviu. Ťažiskom poradenstva v oblasti nutrície je ozdravenie 
stravovacieho režimu a stravovacích návykov klientov, objektívna  informovanosť o skladbe 
jednotlivých potravinových komodít, o pozitívach ale aj rizikách ich konzumácie. Okrem 
základnej a výživovej  poradne sme vyvinuli aktivity aj v poradni pre alternatívnu výživu 
a v poradni pre úpravu telesnej hmotnosti. Aktívne a podľa najnovších vedeckých poznatkov 
sme usmerňovali stravovanie vegetariánov a odporúčali vhodné redukčné režimy  obéznym  
klientom. Osobitnú pozornosť venujeme individuálnemu poradenstvu mladej generácie – 
anorexia, vegánstvo... podľa požiadaviek rodičov. 

V rámci edukácie v oblasti zdravej výživy a životosprávy pre širokú verejnosť bolo 
 roku 2009 realizovaných 93 aktivít  - z toho 22 vystúpení v rozhlase a televízii, 
publikovaných 46 príspevkov v printových médiách a prostredníctvom webovej stránky bolo 
uverejnených 25 príspevkov. Klienti získavali tiež odborné rady a konzultácie, cestou 
telefonickej a mailovej komunikácie.  

Poradňa zdravia v Petržalke orientovala poradenskú činnosť pre seniorov týkajúcu ich 
preventívnej  životosprávy ( 21 seniorov), podieľala sa na uskutočnení kultúrno-osvetového 
programu Mesiac seniorov v Petržalke, ktorý bol zameraný na zmenu súčasného vnímania 
starnutia populácie a postavenia seniorov v spoločnosti. Okrem toho pre 114 seniorov  
zorganizovali jeden interaktívny workshop „ Čo môžeme pre svoje zdravie urobiť sami“. 
Manažment základných škôl v Petržalke bol prostredníctvom seminára informovaný aj 
o konaní projektu RÚVZ Bratislava uskutočňovaní v prostredí základných škôl pod názvom 
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„Efektívna podpora kardio - metabolického rizika v prostredí základných škôl v mestskej časti 
Petržalka“- aktív riaditeľov základných škôl. O tejto problematike boli realizované  dve 
vystúpenia v STV1 a článok v časopise Metropola zameraný na zabezpečenie priebežnej 
informovanosti o problematiky zdravia zdravého spôsobu života. 

Odbor podpory zdravia v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
v Trenčíne sa podieľal prostredníctvom dotazníka na realizovaní projektu „Seniori v rodine 
a v spoločnosti“, ktorý nadväzuje na doteraz realizovaný projekt „Žiť zdravší a kvalitnejší 
život v staršom veku alebo mám 65 + a teší ma, že žijem zdravo“ Účelom tejto štúdie bolo 
získať postoje na súčasné vnímanie starnutia spoločnosti a postavenia seniorov v spoločnosti. 
S výsledkami z uvedenej štúdie budú oboznámení dôchodcovia v Bratislave na prednáškach, 
ktoré budú spojené s odbornými vyšetreniami dôchodcov.  

V spolupráci s Fyziatricko – rehabilitačným oddelením Ružinovskej polikliniky a.s. 
Bratislava, odbor podpory zdravia sa podieľal na realizovaní projektu „O správnosti chôdze 
a jej význame v prevencii porúch pohybové systému“. S výsledkami bola oboznámená 
odborná verejnosť na konferencii „35 dni MUDr. Ivana Stodolu“, ktorá sa konala 21.10.2009 
v Modre- Harmónii. 

 
Úloha č. 8 Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľstva v SR v podpore 

zdravia 
 

• Zabezpečovať pregraduálne i postgraduálne vzdelávanie študentov a 
zdravotníckych pracovníkov Univerzity Komenského, Slovenskej 
zdravotníckej univerzity a Trnavskej univerzity. 

• Uskutočňovať vzdelávanie vybraných skupín populácie aj formou 
prednáškovej a inej osvetovej činnosti. 

 
Poradňa zdravia na Ružinovskej ulici participovala na pregraduálnom 

a postgraduálnom vzdelávaní študentov a zdravotníckych pracovníkov LF UK, SZU a TU. 
Bola školiteľom diplomových magisterských prác dvom absolventom Fakulty verejného 
zdravotníctva SZU.  

Odborné publikácie: 
• Lekárska fyziológia, učebnica pre lekárske fakulty, 3 rozšírené vydanie, kapitola 

Metabolizmus a výživa, druhé vydanie 2009 
• Fyziológia človeka, učebnica pre bakalárske a magisterské štúdium v medicíne, 

kapitola Výživa, 2 vydanie 2009 
• Metodická príručka pre učiteľov MŠ  - edukačný projekt pre deti predškolského 

veku z problematiky výživy a zdravia. 1 vydanie 2009 
  

Pre pracovníkov  vybraných organizácií, nezdravotníckych pracovníkov a na 
odborných podujatiach pre zdravotníckych pracovníkov boli prezentované 4 odborné a 6 
populárno-vedeckých, edukačných prednášok z problematiky  prevencie civilizačných 
ochorení. 

V súvislosti s projektom „Efektívna podpora kardio - metabolického zdravia 
v prostredí základných škôl mestskej časti Petržalka“  vykonáva  Poradňa zdravia Petržalka 
konzultácie   záverečných diplomových  prác   piatich študentov Slovenskej zdravotníckej 
univerzity a dvoch študentov LFUK. Uvedení študenti pod odborným vedením pracovníkov 
PZP sa zúčastňujú aj  na vybraných metodikách skríningu  rizikových faktorov chronických 
chorôb. 

Poradňa zdravia Petržalka sa podieľala na vzdelávaní odbornej a laickej  verejnosti 
prostredníctvom 6 - tich odborných prednášok na odborných podujatiach Slovenskej lekárskej 
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spoločnosti, 5 odbornými  publikáciami v odbornej tlači, v jednej kapitole v odbornom 
manuáli pre Poradne zdravia v SR, 5 prednáškami pre laickú verejnosť, 2 vystúpeniami 
v STV1, 1 článkom vo verejnom komunikačnom prostriedku a  jedným letákom „Zoznámte 
sa s rizikovými faktormi KVCH“  

Odbor podpory zdravia prezentoval svoje poznatky z drogovej problematiky na 
seminári, ktorý uskutočnil Bratislavský samosprávny kraj.  Konkrétne poznatky o fajčení, 
zdraví a poradenstve a o zameraní  Poradne na odvykanie od fajčenia a o spôsoboch práce 
s klientom, ktorý chce prestať fajčiť  boli prezentované v bulletinu rezortu kultúry „Sociálna 
prevencia“. 
 

C. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Úloha č. 1 Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy detí a mládeže a jej  

správneho zloženia  s cieľom zlepšenia súčasnej situácie 
  

• Podporovať správne zloženie výživy pre deti a mládež prezentáciou 
odborných materiálov pre masmédialne prostriedky a odbornými 
konzultáciami. 

            
           Predmetom priameho vstupu pre TV JOJ dňa 30.01.2009 na tému „Hodnotenie úrovne 
školského stravovania v Bratislavskom kraji“ bolo okrem iného aj usmernenie o postupe pri 
vybavovaní podnetov v súvislosti so školským stravovaním. 
Požiadavky racionálneho stravovania  deti predškolského a školského veku boli v spolupráci s 
odbornými pracovníkmi poradne zdravia nášho úradu prezentované v rámci besedy na tému 
„Čo jedia naše deti“ uskutočnenej v TV  Bratislava  dňa 21.10.2009. 
         Pre pracovníkov školských stravovacích zariadení Bratislavského kraja bolo 
poskytnutých v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 238 konzultácií. 
 
Úloha č. 2 Podporovať rozvoj školského stravovania realizáciou konkrétnych cieľov 

aktualizovaného programu „Ozdravenie výživy obyvateľov SR“ v oblastiach 
zníženia rizikových faktorov a posilnenia pozitívnych faktorov výživy, 
spotreby potravín a stravovacích návykov

 
• Presadzovať opatrenia zamerané na ozdravenie výživy v školských 

stravovacích zariadeniach, najmä na zásady racionálneho stravovania, 
správnu skladbu jedálneho lístka, pestrosť jedál a dodržiavanie stravovacieho 
režimu počas celého pobytu žiakov v škole. 

            
         V  stravovacích zariadeniach pri školách a školských zariadeniach rôzneho typu  bolo 
vykonaných 429 cielených hygienických kontrol  (z toho 279 v ŠJ a výdajniach stravy, 84 
v školských bufetoch a 66 nápojových automatov v školách).   
              Pokrmy v predškolských a školských  stravovacích zariadeniach sa pripravujú  podľa 
Materiálno-spotrebných noriem  a receptúr pre školské stravovanie. Jedálne lístky sú 
zostavované na týždeň vopred v zmysle  zásad, ktoré sú od augusta 2009 súčasťou Vyhlášky 
MŠ SR č. 330/ 2009 o zariadení školského stravovania.  
            Pri zistení menej závažných nedostatkov v skladbe jedálnych lístkov sú uplatňované 
opatrenia na nápravu ako napr. obmedzenie frekvencie vyprážaných pokrmov, vylúčenie 
podávania údenárskych výrobkov v predškolskom veku,  zaraďovanie podávania tmavých 
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druhov chleba a pečiva,  zvýšenie frekvencie podávania strukovín, rýb a šalátov z 
čerstvej zeleniny. 

             Pri zistení závažnejších nedostatkov bolo uložených 60 blokových pokút v sume 
1 246,38 €.  Z toho v školských jedálňach bolo uložených 42 blokových pokút v sume 681,38 € 
za porušovanie zásad správnej výrobnej praxe, kríženie prevádzky, nevykonávanie 
monitoringu a za nezavedenie HACCP,  nedostatky v osobnej  a prevádzkovej hygiene, 
nedostatočnú pestrosť jedálnych lístkov (nedostatočná frekvencia prívarkov, kyslomliečnych 
pokrmov a tvarohu, čerstvej zeleniny),   neodkladanie resp. neprávne odkladanie vzoriek 
pokrmov,  nevhodne riešený pitný režim deti predškolského veku, zmrazovanie mäsa, chleba 
a pečiva.  
            Prevádzkovanie dvoch bufetov bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva bolo 
riešené vyššou sumou v blokovom konaní. 
            V bufetoch bolo uložených 18 pokút v sume 565 € za prevádzkovanie zariadenia bez 
súhlasu orgánu verejného zdravotníctva,  nepovolený sortiment predaja,  porušovanie zásad 
správnej výrobnej praxe, nesprávnu manipuláciu s pokrmami a predaj  nápojov s obsahom 
kofeínu.  
             Zvýšená pozornosť zo strany odborných pracovníkov úradu je venovaná 
novovytvoreným prevádzkam detských centier, ktorých pracovníci nemajú dostatočné 
vedomosti a potrebné informácie o správnej skladbe jedálnych lístkov. 
             Propagácia zdravej výživy sa vykonáva formou nástenky v školách a školských 
jedálňach, súťaží, besied, prostredníctvom vyučovacích predmetov - etika, biológia. Zásady 
zdravej výživy sú predmetom aj viacerých projektov ako napr. „Ovečka“ ( zdravé pitie mlieka, 
príprava nátierok s ovocím a zeleninou a ich konzumácia) a konzultácií vedúcich stravovacích 
zariadení s rodičmi na rodičovských združeniach. 
            Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách v zmysle nariadenia Rady 
ES č. 13/2009 sa v druhom polroku 2009 realizoval iba na 3 základných školách formou 
podávania ovocia 2x týždenne. V materských školách okresu Bratislava V sa začalo 
s podávaním zeleninových  nápojov v rámci pitného režimu.  
          Pretrvávajúcim problémom vo vysokoškolských zariadeniach rýchleho občerstvenia je 
študentmi uprednostňovaná konzumácia kalorických a nezdravých pokrmov (vyprážané mäsá, 
syry, hranolky, údeniny, šaláty v majonéze a pod.) aj napriek širokej ponuke pokrmov 
zodpovedajúcich zásadám racionálneho stravovania.         

 
 
Úloha č. 3 Podporovať konzumáciu mlieka a  mliečnych  výrobkov  v  rámci školského  

stravovania 
 

• Spolupracovať pri realizácii zdravotno-výchovných aktivít pre deti a mládež 
cestou vedúcich  školských jedálni a vedení  škôl, ako aj rodiny.       

 
            Na území Bratislavského kraja školský mliečny program v zmysle metodického 
pokynu MŠ SR č. 1227/ 1994-4 zo dňa 30.7.1999 sa  naďalej nerealizoval.  
 
Mliečny program sa uskutočňoval nasledovnými náhradnými  spôsobmi: 
- V  17 ZŠ okresov Bratislava II.,IV, V, Pezinok a Malacky sa podávali mliečne výrobky 

v rámci desiat, ktoré boli denne pripravované v školských jedálňach a podávané cez veľkú 
prestávku žiakom I. stupňa.   

- V zmysle NV SR č. 412/2007 Z. z. - o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka 
a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou 
školskou dochádzkou bol realizovaný školský mliečny program, ktorý zabezpečovala 
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Tatranská  mliekáreň a.s. Kežmarok. Podávanie mlieka a mliečnych výrobkov bolo 
súčasťou  pokrmov v rámci obeda, desiatej a olovrantu. 

- Školský mliečny program s názvom „Školská mliečna liga“ zabezpečovala firma Danone, 
spol. s. r . o  Bratislava a podávala  9 druhov mliečnych výrobkov . 

- Inovatívne riešenie školského mliečneho programu sa realizuje pod názvom „Rajo brejky“  
firmou a.s. RAJO - formou mliečneho automatu za pomoci čipovej karty. V ponuke je 200 
ml tetrapakové balenie ochuteného mlieka (kakaové, vanilkové a ovocné).  

 
V Bratislavskom kraji sa školského mliečneho programu v prvom polroku 2009  celkovo 
zúčastnilo: 
 

 
      Z celkového počtu detí a žiakov v Bratislavskom kraji je zapojených 19,7% .V 
počtoch škôl, detí a žiakov sú zahrnuté údaje zo štátnych, cirkevných a súkromných školských 
zariadení.  

druhy škôl počet škôl počet škôl 
s mliečnou 

odber 
mliečnych  

desiat 

Odber 
mliečnych desiat 

z automatov desiatou 
(poč. deti 
a žiak.) 

materské školy 244 48 3 384 4 384 
základné školy 164 39 9 685        10 159 
stredné školy 175 10 1 302 2 302 
 Spolu 583 97 14 371 16 845 

           V stravovacích prevádzkach s celodenným stravovaním pri školách a školských 
zariadeniach vyžadujúcich osobitnú starostlivosť  podávanie mlieka a mliečnych výrobkov v 
rámci programu „školské mlieko“ sa neuskutočňuje. 
           Pri realizácií školského mliečneho programu neboli zistené závažnejšie hygienické 
nedostatky. 
 
Úloha č. 4 Podporovať pitný režim  preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov         
 

• Spolupracovať pri realizácií zdravotno-výchovných aktivít pre deti a mládež 
cestou vedúcich školských jedálni, vedení  škôl, príp. aj rodiny. 

• Kontrolovať sortiment predaja v školských bufetoch a automatoch s cieľom 
vylúčenia  zdravotne nevhodných nápojov pre deti a mládež. 

 
            V školských zariadeniach rýchleho občerstvenia bolo celkovo vykonaných 150 
cielených hygienických previerok, z toho 84 v školských bufetoch a 66 nápojových 
automatov. 
             Pri kontrole sortimentu bufetov a automatov  škôl a školských zariadení nebolo 
zistené zaraďovanie zdravotne nevhodných nápojov pre deti a mládež s  obsahom  kofeínu  
a chinínu s výnimkou bufetu pri SOŠ-SKIŠ na Kadnárovej ul. /okres Bratislava III/, kde za 
porušenie zákazu bola uložená bloková pokuta.  V MŠ Prešovská bola uložená bloková 
pokuta za  opakované nedostatky v súvislosti s realizáciou  pitného režimu. 
             Alkoholické a nealkoholické nápoje s obsahom chinínu a kofeínu sú ponúkané v 
bufetoch pri ubytovacích a výučbových  zariadeniach vysokoškolákov, ide však o dospelých 
konzumentov.   
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Úloha č. 5 Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám 
 

• Problematiku riešiť formou zdravotnej výchovy na školách. V  rámci 
štátneho  zdravotného dozoru  sa  budú  sledovať  indície  zneužívania  
návykových  látok  v jednotlivých  školských zariadeniach.  

 
             V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru osobitná pozornosť je venovaná 
problematike dodržiavania ustanovení  zákona  č.377/2004  o ochrane nefajčiarov.  V 
priebehu roka bolo vykonaných 202 previerok zameraných na kontrolu dodržiavania zákazu 
fajčenia v školách a školských zariadeniach pre deti a mládež rôznych typov. Za porušovanie 
zákazu fajčenia  bolo uložených 9 blokových pokút v sume 100 €, z toho 7 za 70 € 
v stravovacích zariadeniach rôznych typov. 
 
 
Úloha č. 6 Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických  

prieskumov 
 

• Mapovať  situáciu v oblasti zneužívaní  návykových  látok u žiakov, študentov      
a učiteľov  všetkých typov škôl.  

• Zapájať sa do prieskumov a vyhodnotenia predkladať v stanovených 
termínoch. 

 
       Mapovanie  situácie v oblasti zneužívania  návykových  látok u žiakov základných 
a stredných škôl sa realizoval v rámci projektu „ Zneužívanie návykových látok (alkohol, 
tabak, drogy) u deti a mládeže na  Slovensku“.  
        Na základe požiadaviek   sa uskutočnil anonymný prieskum u 78 žiakov  základných 
škôl, 63 študentov stredných odborných škôl a 24 pedagógov. Výsledky boli zaslané na 
spracovanie gestorovi projektu – ÚVZ SR. 
 

E.      POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
 
Úloha č. 1 a 2 Predložiť návrh Národného programu kontroly tabaku a Národného 

akčného plánu na kontrolu tabaku
 

Úloha nebola určená pre RÚVZ Bratislava, hl. m. 
 
Úloha č. 3 Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na  

základe oznámení kontrolných inštitúcií
 

V roku 2009 sa vykonalo 3883 kontrol dodržiavania zák. č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v prevádzkach. Pri zistení porušenia bolo v zariadeniach uložených 10 blokových pokút 
v čiastke 150 €, bolo vydaných 31 oznámení o začatí správneho konania (o udelení pokuty) 
a 6 rozhodnutí o uložení pokuty v sume 1986,0  €. 
 
Úlohy č. 4, 6 a 7 Úlohy neboli určené pre RÚVZ Bratislava, hl. m. 
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F.     OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
Úloha č. 1 Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie 

u ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním 
 

V rámci Imunizačného programu sa v roku 2009 priebežne vykonávala surveillance 
ochorení preventabilných očkovaním. V tomto období bolo hlásených a epidemiologicky 
vyšetrených celkom 49 ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním. V jednom prípade bola 
u riadne očkovanej 16 ročnej študentky hlásená parotitída. Ochorenie bolo laboratórne 
potvrdené (ELISA IgM – pozit). V ďalších 48 prípadoch boli zaznamenané ochorenia na 
pertussis u jedného 3-mesačného vzhľadom k veku ešte neočkovaného dieťaťa, 17 
mladistvých (10 – 19 ročných)  a 30 dospelých osôb (20 – 79 ročných). V skupine 10 – 19 
ročných išlo v 16 prípadoch o riadne očkované osoby, v 1 prípade bolo očkovanie vykonané 
len proti diftérii a tetanu, bez pertusickej zložky. Vzhľadom na zmeny v očkovacom kalendári 
na rok 2009 a novú vyhlášku č. 585 MZ SR z 10.12.2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prevencii a kontrole prenosných ochorení, boli všetci 138 všeobecní lekári pre deti a dorast 
formou prednášky na pracovnom seminári informovaní o zmenách v povinnom pravidelnom 
očkovaní detí. Ide hlavne o zavedenie vakcíny proti pneumokokom do pravidelného 
očkovania, vynechania očkovania proti diftérii, tetanu a pertussis v 3. roku života a zavedenie 
acelulárnej vakcíny proti pertussis v 6. roku života dieťaťa. Taktiež boli všeobecní lekári pre 
deti a dorast informovaní o spôsobe úhrady vakcíny proti pneumokokom u detí 
rozočkovaných v roku 2008. O uvedených zmenách boli všetci pediatri informovaní 
i písomne listom regionálneho hygienika. Prostredníctvom kampane SZO prebiehajúcej pod 
názvom Európsky imunizačný týždeň boli vykonané zdravotno-výchovné aktivity, ktorých 
cieľom bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame a nutnosti očkovania v prospech 
zdravia jednotlivca i celej spoločnosti.  

I naďalej sa pokračuje vo vykonávaní surveillance poliomyelitídy, ku ktorej patrí 
i pravidelné virologické  vyšetrenie odpadových vôd na zistenie prítomnosti poliovírusov vo 
vonkajšom prostredí. V priebehu uvedeného obdobia  bolo v Bratislavskom kraji vykonaných  
a virologicky vyšetrených  celkom 12 odberov odpadových vôd z dvoch lokalít (ČOV 
Vrakuňa a ČOV Malacky). Virologické vyšetrenie na poliovírusy bolo vo všetkých prípadoch 
negatívne. 

Na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva o možnostiach predchádzania 
prenosným ochoreniam, o očkovaní alebo ďalších preventívnych opatreniach využívali 
pracovníci epidemiológie mediálnu komunikáciu (tlač, rozhlas, televízia). Jednalo sa najmä 
o chrípku a chrípke podobné ochorenia, vírusové hepatitídy, kliešťovú encefalitídu, lymskú 
boreliózu a črevné nákazy a možnostiach očkovania pred cestou do zahraničia. 
 
Úloha č. 2 Vyhodnotiť zaočkovanosť v Bratislavskom kraji a plniť ostatné úlohy  

Imunizačného programu 
 
Kontrola ochranného očkovania bola v Bratislavskom kraji vykonaná k 31.8.2009. 

Celokrajské výsledky  všetkých druhov povinného pravidelného očkovania sú rovnako 
priaznivé ako v predchádzajúcich rokoch. Administratívna kontrola bola vykonaná  u 138 
praktických lekárov pre deti a dorast v 147 ambulanciách  v Bratislavskom kraji. 
        Pri očkovaní proti diftérii, tetanu, pertussis, VHB, hemofilovým inváznym infekciám 
a poliomyelitíde dosiahla celokrajská zaočkovanosť najmladšieho ročníka hodnotu 99,8%. Pri 
prvom preočkovaní proti diftérii, tetanu a pertussis bola zistená celokrajská zaočkovanosť 
99,4% pri druhom 99,3% a pri revakcinácii proti diftérii a tetanu 99,8%. V základnom 
očkovaní proti tuberkulóze bolo zaočkovaných 98,2% novorodencov, v ročníkoch narodenia  
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1996 a 1997 bolo preočkovaných 90,7 resp. 94,2 % tuberkulín negatívnych detí. Pri očkovaní 
proti morbilám, rubeole a parotitíde bolo v základnom očkovaní vakcinovaných 99,3% detí 
a revakcinovaných bolo tiež 99,3% detí. 
       Proti vírusovej hepatitíde typu B bolo zaočkovaných  89,3% žiakov zdravotníckych 
škôl v Bratislavskom kraji. 
        Spracované výsledky kontroly ochranného očkovania boli zaslané na ÚVZ SR dňa 
25.11.2009.  

 
 

G.     OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
Úloha č. 1 Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  

prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, 
nebezpečné chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, 
biologické faktory, dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická 
pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce  
 

• Zvýšiť štátny zdravotný dozor v organizáciách s evidovanými rizikovými 
prácami, odborne usmerňovať prijímanie efektívnych preventívnych 
a ochranných opatrení povinnými subjektami za účelom zníženia miery 
expozície zamestnancov  a miery zdravotných rizík z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce 

 
Rizikové práce predstavujú pre zamestnancov zvýšené riziko poškodenia zdravia pri 

práci. Za účelom znižovania miery zdravotných rizík zamestnancov  sa  v r.  2009 priebežne 
vykonával  štátny zdravotný dozor a prehodnocovali rizikové práce na základe hodnotenia  
zdravotných rizík vyplývajúcich z konkrétnych faktorov práce a pracovného prostredia. 
Podkladom pre hodnotenie zdravotných rizík boli objektívne merania faktorov práce 
a pracovného prostredia vrátane biologických expozičných testov. Vyhlásenie rizikových prác 
pre zamestnávateľa  bolo spojené  s povinnosťami na úseku ochrany zdravia pri práci, medzi 
ktoré patrí najmä vykonávanie preventívnych opatrení  na zníženie alebo odstránenie rizika 
poškodenia zdravia pri práci, zvýšený zdravotný dohľad vrátane zabezpečenia cielených 
lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov prostredníctvom pracovnej zdravotnej 
služby. Rizikové práce zaradené do kategórie 4  sa určovali na časovo vymedzené obdobie 1  
roku v súlade so zák. NR SR č. 355/2007 Z.z, pričom podkladom pre  rozhodnutie vo veci 
boli zamestnávateľom garantované  opatrenia a časový horizont ich realizácie za účelom 
zníženia expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia. 

 V roku 2009 sa vykonalo 42 previerok na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými 
prácami.  Bolo vydaných  44 rozhodnutí o  vyhlásení rizikových prác, z  toho aktualizované 
boli rozhodnutia o vyhlásení rizikových prác v 10 prípadoch. V r. 2009 bolo vydaných 16 
rozhodnutí o zrušení rizikových prác s rizikovými faktormi hluk, prach, vibrácie, chemické 
faktory, biologické faktory, optické žiarenie – lasery.   V 2 prípadoch bolo konanie vo veci 
návrhu na vyhlásenie rizikových prác zastavené, nakoľko organizácie nedoplnili podanie 
o požadované podklady, najmä  o  náležitosti návrhu podľa prílohy č. 2 k vyhl. MZ SR č. 
448/2007 Z.z.  (TERMSTAV a.s.,  činnosti pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestu zo 
stavieb s rizikovým faktorom chemický karcinogén, azbest - účastník konania nepreukázal 
objektívnym meraním prekročenie TSH; Fyzikálny ústav  SAV, Dúbravská cesta 9, 
Bratislava, práce so zdrojmi rtg žiarenia - účastník konania nepreukázal uvedenie pracovných 
priestorov do prevádzky ).   
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K zániku rizikových prác (bez rozhodnutia RÚVZ Bratislava, hl.m.) z dôvodu zrušenia 
organizácie, resp. jej prevádzky  prišlo v 3 prípadoch (A.R.S., spol. s r.o. Pneuservis, Ivánska 
cesta 22/A, Bratislava, hluk -  ukončenie činnosti výroby protektorov a demontáž 
technologickej linky; Stolárstvo ORADATA s.r.o., Pluhová 46, Bratislava, hluk; Tlačiareň 
BURDA PRINT CEE s.r.o. na Starej Vajnorskej 9 v Bratislave, hluk). 

 
  Opatrenia, v počte 15,  uložené organizáciám na odstránenie zistených hygienických 
nedostatkov na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami sa v prevažnej miere týkali 
realizácie technických opatrení na zníženie rizika,  aktualizácie prevádzkových poriadkov 
a posudkov o riziku na základe objektívnych meraní, biologických expozičných testov 
a cytogenetických vyšetrení  a zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby (PZS) pri 
zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci.  
 

• Dôsledne sledovať výskyt chorôb z povolania a akútnych otráv pri práci, 
zisťovať príčiny ich vzniku, hodnotiť pracovné prostredie, pracovné 
podmienky a spôsob práce u podozrení na chorobu z povolania, resp. 
ochorení súvisiacich s prácou za účelom pôsobenia na vytváranie zdravých 
pracovných podmienok a na ich zlepšenie  

 
   Na žiadosť pracovísk klinického pracovného lekárstva odbor vykonával prešetrovanie 
vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na vznik profesionálnych poškodení zdravia 
zamestnancov u hlásených podozrení na chorobu z povolania. Výsledky prešetrovania sú 
podkladom pri priznávaní choroby z povolania.  
Z roku 2008 bolo prešetrených 5 podozrení na chorobu z povolania:  

 - 1x    senzit. motor. polyneuropatia 
 - 2x    DNJZ (1x epikondylitída, 1x sy. canalis carpi) 
 - 1x    choroba z vibrácií 
 - 1x    neurogénny močový mechúr na podklade herpes zoster.  

V r. 2009 bolo doručených na RÚVZ Bratislava, hl.m. 18 podozrení na chorobu z povolania: 
      - 11x DNJZ (5x sy. canalis carpi, z toho 1x v spojení s radiálnou epikondylitídou; 4x  
               epikondylitída, z toho 1x v spojení s Raynaudovým sy; 1x artróza zápäst. kĺbov       
               v spojení s chorobou z vibrácií;  1x Guyonov sy v spojení so sy kubit. kanála) 
      - 1x    vazoneuróza 
      - 3x    infekcia (1xVH-B, 1x varicella, 1x dermatitída záhlavia – MRSA staphyl.Aure- 
                us)  
      - 1x    hypacusis  
      - 1x    nádorové choroby vznikajúce následkom práce (ca mammae) 
      - 1x    choroba z H2S (konjuktivitída) 
      - 1x    fibróza pľúc  

Prešetrených bolo doposiaľ spolu 17 podozrení na chorobu z povolania. Súvis s vykonávanou 
prácou bol preukázaný v 9 prípadoch,  v 7 prípadoch nebol potvrdený súvis s vykonávanou 
prácou; v 1 prípade sa podozrenie na chorobu z povolania nedalo objektívne posúdiť. 4 
podozrenia na chorobu z povolania neboli doposiaľ prešetrené, 2 prešetrenia neboli doposiaľ  
uzavreté.  

V prípade zistenia hygienických nedostatkov na pracoviskách, RÚVZ Bratislava 
pristúpil k správnemu konaniu s uložením opatrení, resp. aj k sankciám s uložením pokuty.   
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Úloha č. 2 
 
Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu 
a podporu zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 

• Na základe poznatkov štátneho zdravotného dozoru realizovať v organizácii 
VUKI, a.s., Rybničná 38, Bratislava  intervenčné aktivity zamerané na 
ochranu a podporu zdravia zamestnancov 

 
  V roku 2009 RÚVZ Bratislava, hl. m. v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z 
Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR a zahraničných programov 
a projektov pokračoval v riešení úlohy „Zdravé pracoviská“  v organizácii VUKI, a.s., 
Rybničná 38, Bratislava. Činnosť spoločnosti je zameraná na výskum, vývoj a výrobu káblov 
a vodičov, káblových strojov a elektroizolačných materiálov. V spoločnosti  pracuje  73 
zamestnancov, z toho 22 žien, na úseku výroby káblov 18 zamestnancov, z toho 5 žien, na 
úseku výroby izolovaných vodičov 6 mužov. V profesii robotník je zaradených 38 
zamestnancov, z toho 6 žien.  Spoločnosť uzatvorila zmluvu s PZS, s.r.o., Československej 
armády 20/1632, Banská Bystrica v auguste 2008. Pracovná činnosť pozostáva z prípravy 
izolácií káblov, plášťov káblov a káblového príslušenstva, z manipulácie s obalom, balenia, 
skladovania a expedície výrobkov. V spoločnosti  neevidujeme rizikové práce, pracovná 
činnosť sa vykonáva prevažne v jednozmennej prevádzke, v prípade väčších zákaziek sa 
vykonávajú aj práce v noci.  Pracovné priestory sú umiestnené v starších objektoch, z ktorých 
mnohé v súčasnosti už nespĺňajú kritériá podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Na pracoviskách 
sa používajú chemické látky a prípravky klasifikované ako zdraviu škodlivé (styrén, 
maleínanhydrid), dráždivé (neopentylglykol, Peroximon 801), žieravé (Luperox k 12), veľmi 
horľavé (acetón, etanol), výbušné (Luperox P) a oxidujúce (Peroximon 801, Luperox K 12).  
Cieľom aktivít RÚVZ Bratislava v spoločnosti VUKI, a.s. je  najmä riešenie  
mikroklimatických podmienok na pracovisku opletáreň (zvýšenie teplotného faktora v Hale I) 
a v chemických laboratóriách, kontrola funkčnosti digestorov v laboratóriách, zníženie 
prašnosti  pri šaržovaní sypkých materiálov, objektivizácia styrénu v pracovnom prostredí 
varne  elektroizolačných lakov a živíc doplnená  výsledkami biologických expozičných 
testov, ako aj výchovne pôsobiť na pracovníkov za účelom zníženia rizika poškodenia zdravia 
dodržiavaním technologických postupov, predchádzanie vzniku vystavenia pracovníkov 
faktorom práce zlepšením pracovných podmienok technickými opatreniami  a vylúčením 
faktorov práce,   ktoré zaťažujú pracovníkov a ktorých pôsobenie na zamestnancov  je možné 
odstrániť, resp. znížiť, zistenie rizikových trendov v životospráve a výživovom režime 
pracovníkov, cielené  nutričné usmernenie pracovníkov za účelom zlepšenia ich zdravotne – 
nutričného stavu a na základe objektivizácie pracovného prostredia, analýzy zdravotného 
stavu a spôsobu života a práce zamestnancov realizovať intervenčné aktivity zamerané na 
ochranu a podporu zdravia zamestnancov. V r. 2008 boli realizované  objektívne merania, 
ktorými bolo preukázané, že vzduchové výkony digestorov nie sú dostatočné pre činnosť 
s používanými chemickými látkami (acetón, metanol, dietylftalát, akrylát, styrén). 
Celozmenové koncentrácie  styrénu v pracovnom prostredí varne boli v súlade s NPEL. 
Biologickými expozičnými testami (kyselina mandľová v moči u 6 pracovníkov) bolo zistené  
prekročenie v jednej vzorke. Namerané hodnoty teplotných faktorov tepelnovlhkostnej 
mikroklímy na pracoviskách navijárne, opletárne, varne I  a  haly III pre teplé obdobie roka 
prekročili hodnoty prípustných mikroklimatických podmienok v dôsledku záťaže teplom 
z technologických zdrojov. Horná akčná hodnota expozície hluku bola prekročená na 
pracovisku opletárne. Limitná hodnota nebola prekročená, nakoľko pracovníci používajú 
chrániče sluchu s útlmom  27 dB. Na základe výsledkov meraní bolo  spoločnosti uložené 
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vykonať technické a organizačné opatrenia (technické úpravy digestorov, preventívne 
lekárske prehliadky vo vzťahu k práci s audiometrickým vyšetrením pracovníkov, 
poskytovanie ochranných nápojov, rekonštrukcia haly III), z ktorých časť už zrealizovala v r. 
2008 (inštalácia klimatizačnej jednotky v chemických laboratóriách). V roku 2008 sa v rámci 
preventívnej výjazdovej činnosti Poradne zdravia a ako súčasť projektu „Zdravé pracoviská“ 
realizovalo  skreeningové vyšetrenie pracovníkov.  Vyšetrenie bolo zamerané na prevenciu 
tzv. voľnoradikálových ochorení ( KVCH, DM, onkologické), ktorých prevalencia má v našej 
populácii stúpajúci trend a kardiovaskulárne ochorenia sú napriek mnohým osvetovým 
a zdravotno – preventívnym projektom   na poprednom mieste v chorobnosti a úmrtnosti našej 
populácie. Súbor tvorilo 48 zamestnancov  -  29 mužov a 19 žien,  priemerný vek bol 48 
rokov.  Zistený spôsob výživy a životosprávy zamestnancov VUKI sa môže prejaviť na vyššej 
prevalencii rizikových faktorov uplatňujúcich sa v etiopatogenéze voľnoradikálových 
ochorení. Z tohoto dôvodu boli všetci probandi  individuálne o možných rizikách poučení 
a cielene nutrične usmernení. V prípade výrazne nepriaznivých klinických či biochemických 
nálezov boli klientom ponúknuté opakované kontrolné  vyšetrenie, resp. trvalejšia preventívna 
starostlivosť v Poradni zdravia. Hodnotiaca správa skríningového vyšetrenia pracovníkov 
bola zaslaná organizácii VUKI Bratislava.   

  V r. 2009 spoločnosť pokračovala v plnení uložených opatrení. Za účelom zníženia 
hlučnosti na pracoviskách bola vykonaná generálna oprava opletačky WW 24 v hale 
I a výmena kompresoru. Za účelom zníženia expozície zamestnancov chemickým faktorom 
spoločnosť vyregulovala a zmodernizovala linku na výrobu plášťov káblov v hale I, vrátane 
odsávania splodín vznikajúcich pri spracovávaní plastov;  zabezpečila lokálne odsávanie nad 
miešacím zariadením DREIS (primiešavanie plnív do elektroizolačných materiálov); 
zabezpečila odsávanie splodín, vyregulovanie a modernizáciu linky na výrobu žíl v hale II 
a zavedením skin technológie farbenia žíl bola znížená spotreba farebných koncentrátov 
s obsahom kovov; zvýšila účinnosť digestorov v laboratóriách skúšok výroby 
elektroizolačných materiálov. K celkovému zlepšeniu pracovného prostredia prispelo 
vybudovanie nového priestoru pre zákazníkov a  premiestnenie expedície do nových 
priestorov s prirodzeným vetraním a denným osvetlením ako i rekonštrukcia strechy na 
výrobnej hale III a prístrešku k výrobnej hale II – Výroba káblov, v ktorých dochádzalo 
k zatekaniu.     

  V 2. polroku 2009 RÚVZ Bratislava zameral pozornosť na objektivizáciu pracovísk, 
kde boli vykonané technické opatrenia, najmä z hľadiska hluku a mikroklimatických 
podmienok. V časti pracovísk bola zabezpečená klimatizácia. Protokolom o meraní hluku 
bolo preukázané, že po vykonanej generálnej oprave opletačky nie je  prekročená dolná akčná 
hodnota expozície hluku ako i horná akčná hodnota expozície hluku na pracovnej pozícii 
robotníčka pri opletacích strojoch. Na pracoviskách chemických laboratórií boli  vykonané 
technické úpravy na digestoroch osadených v laboratóriu OTK- 3. poschodie a v laboratóriu 
divízie 22 – 2. poschodie, kde sa vykonáva pracovná činnosť s metanolom, dietylftalátom, 
akrylátom a styrénom. Protokolom o meraní bolo preukázané, že rýchlosť prúdenia vzduchu 
v pracovných priestoroch objektivizovaných digestorov je v súlade s ON 91 0971 Digestory 
pre chemické laboratóriá. Pozornosť bola venovaná aj zobrazovacím jednotkám.  
V spoločnosti pracujú viac ako 4 hod./deň so zobrazovacími jednotkami 19 zamestnanci 
v profesiách vedúci útvaru, informačný technológ, asistentka riaditeľ, obchodný zástupca, 
výskumný pracovník, mzdový, finančný, nákupný, odbytový a personálny  referent. 
Zamestnanci absolvovali prostredníctvom PZS vyšetrenie očí a zraku, boli preškolení 
a oboznámení s rizikami vyplývajúcimi z práce so zobrazovacou jednotkou. Na pracoviskách 
so ZJ sa postupne vykonávajú ergonomické úpravy – boli zabezpečené LCD monitory, 
nastaviteľné stoly, stoličky, podložky pod nohy.  
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• Zabezpečiť v rámci Poradne zdravia pri práci zdravotno - výchovné aktivity 
a poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov 

 
  Zdravotno-výchovná činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci bola v roku 
2009 vykonávaná ako súčasť práce odboru, v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, 
prostredníctvom poradne zdravia, v rámci projektu Zdravé pracoviská, v rámci kampane 
Európskej agentúry BOZP „ Zdravé pracoviská – Hodnotenie rizík“ v Európskom týždni 
BOZP počas dňa otvorených dverí,  prostredníctvom poradenstva a prednášok pre 
zamestnancov a zamestnávateľov a prostredníctvom školenia odbornej spôsobilosti 
zamestnancov, pričom sa využívali  rôzne metódy zdravotno-výchovného pôsobenia – 
individuálne, skupinové a hromadné ako aj internetová stránka RÚVZ Bratislava. Odborné 
poradenstvo a konzultácie pre fyzické aj právnické osoby sa týkali predovšetkým ustanovení 
legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci a ich implementácie do praxe (najmä 
zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacie predpisy, 
zabezpečenie zdravých pracovných podmienok, ochrana zdravia zamestnancov pri expozícii 
faktorom práce a pracovného prostredia, použitie účinných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, bezpečná manipulácia s bremenami, bezpečná práca pri odstraňovaní materiálov 
s obsahom azbestu, chemické a biologické faktory pri práci, práca so zobrazovacími 
jednotkami, choroby z povolania, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, 
pracovné zdravotné služby). Zvýšená pozornosť sa venovala pracoviskám, kde boli vyhlásené 
rizikové práce. Informácie boli poskytované priamo na pracoviskách, na odbore PPL, 
v poradni zdravia, formou konzultácií elektronicky alebo telefonicky. V roku 2009 bolo  
vybavených 792 telefonických, mailových a písomných dotazov.  Vykonalo sa 5 školení na 
zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami pre 108 účastníkov.  

V roku 2009 odbor PPL  v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Programov a projektov 
úradov verejného zdravotníctva v SR a zahraničných programov a projektov realizoval 
intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia zamestnancov prostredníctvom 
úlohy  „Zdravé pracoviská“ v organizácii VUKI,  zameranej na výskum, vývoj a výrobu 
káblov a vodičov, káblových strojov a elektroizolačných materiálov, pričom bolo poskytnuté 
poradenstvo v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci pre zamestnávateľa a 48 
zamestnancov (38 robotnícke profesie, 10 technické profesie), ktorí pracujú na  pracovisku 
opletáreň (zvýšenie teplotného faktora v Hale I), v chemických laboratóriách a vo varni pri 
šaržovaní sypkých materiálov v divízii elektroizolačných materiálov. 
   O pomoc Poradne ochrany a podpory zdravia pri práci RÚVZ Bratislava požiadalo 
489 klientov, ktorým boli zodpovedané otázky týkajúce sa prevádzkových poriadkov, 
rizikových prác, kategórie pracovných činností, pracovnej zdravotnej služby, preventívnych 
lekárskych prehliadok, možných sankcií, požadovaných kritérií pre rôzne druhy prevádzok,  
povinností fyzických osôb z hľadiska ochrany zdravia pri práci, úhrady nákladov lekárskych 
preventívnych prehliadok, odbornej s zdravotnej spôsobilosti pri práci, atď. Klientelu tvorili 
najmä právnické a  fyzické osoby – podnikatelia, ďalej vedúci zamestnanci, radoví 
zamestnanci, zamestnanci pracovných zdravotných služieb, aj zamestnávatelia. Časť dotazov 
bola vybavená prostredníctvom e-mailov a telefonicky. Pri posudzovaní návrhov na územné 
konanie stavieb, ich kolaudácii, návrhov na zmenu v užívaní stavieb, uvádzaní pracovných 
priestorov do prevádzky a v rámci štátneho zdravotného dozoru bolo poskytnutých 1193 
konzultácií. 

 
• Cielene kontrolovať dodržiavanie zákazu fajčenia v dozorovaných 

prevádzkach  
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           V roku 2009 sa vykonalo 1598 kontrol dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. 
o ochrane nefajčiarov v znení zák. č. 465/2005 Z.z. Z poznatkov štátneho zdravotného dozoru 
vyplýva, že mnohé pracoviská sú nefajčiarske, prípadne fajčenie je povolené len na 
vyhradených miestach. Porušenie zákona bolo zistené na pracoviskách Generálnej 
Prokuratúry SR, Štúrova 2, Bratislava a  v prevádzkových priestoroch  PALMA Group,  a.s. 
Račianska 76, Bratislava a na pracoviskách Videris Slovensko, s.r.o., Skladovanie, distribúcia 
a servis zdravotníckych pomôcok, Stará Vajnorská 37, Bratislava. Účastníkom konania boli 
uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov – zabezpečiť dodržiavanie zák. č. 377/2004 Z.z. 
o ochrane nefajčiarov na pracoviskách  v spojení s § 12 ods. 2 písm. m) zák. č 124/2006 Z.z. 
Sankčné postihy neboli uplatnené.  
 

Úloha č. 3 
 
Zabezpečiť efektívny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych 
spoločenstiev. Zvýšiť rozsah špecializovaných odborných činností 
zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri práci 

 
• Kontrolovať pracovné prostredie, pracovné podmienky a spôsob práce vo 

vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov v súlade s odborným 
usmernením ÚVZ SR na výkon štátneho zdravotného dozoru                                                     

 
V roku 2009 sa vykonalo  1999 previerok, pri ktorých sa postupovalo v súlade 

s odborným usmernením ÚVZ SR na výkon štátneho zdravotného dozoru. V prípade, že sa na 
pracoviskách vyskytovali faktory hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne 
faktory, azbest, biologické faktory, bremená, zobrazovacie jednotky, lasery, súčasťou 
záznamu  bola špeciálna príloha, zameraná na vyššie uvedené faktory práce a pracovného 
prostredia. Na odstránenie zistených hygienických nedostatkov bolo vydaných 206 opatrení 
podľa § 12 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z.z. zákona č. 355/2007 Z.z., zameraných najmä na: 
zabezpečenie objektivizácie pracovného prostredia meraním hluku, chemických faktorov, 
rýchlosti prúdenia vzduchu v pracovnom priestore digestorov, umelého osvetlenia; 
vypracovanie a predloženie prevádzkových poriadkov a posúdenia rizika pri práci 
s expozíciou chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, hluku; 
vypracovanie zoznamu osobných ochranných pracovných prostriedkov; predloženie 
výsledkov biologického monitoringu pri práci s expozíciou chemickým, karcinogénnym 
a mutagénnym  faktorom; posúdenie zdravotných a bezpečnostných podmienok pri práci 
s bremenami; predloženie hodnotenia psychickej pracovnej záťaže napr.  u zmenových 
pracovníkov, pracovníkov vykonávajúcich nočnú prácu,  pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu 
so zobrazovacími jednotkami významnú časť pracovnej zmeny;  zabezpečenie primeranej 
teploty na pracoviskách so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž 
pracovníkov; preukázanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti na prácu s toxickými a veľmi 
toxickými  látkami a prípravkami;  zabezpečenie  vyšetrenia očí a zraku u pracovníkov, ktorí 
významnú časť pracovnej zmeny vykonávajú práce so zobrazovacou jednotkou; preukázanie 
zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov. V prípade nesplnenia uložených 
opatrení sa pristúpilo k výkonu rozhodnutia, ktorý bol uplatnený v 14 prípadoch v sume 
8 565,82  €,  v 8-mich   prípadoch bola pokuta uložená v sume 4 632 €.  V 17-tich  prípadoch 
bola uložená pokuta  podľa § 57 ods. 46 zák. č. 355/2007 Z.z. v sume 15 505 € :  spoločnosti 
Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, vo výške 497,- € za prevádzkovanie bez súhlasného 
rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva;  Jozefovi Ružičkovi, Nám. hraničiarov 13, 
Bratislava, IČO: 34 880 348 vo výške 1659 € za prevádzkovanie Práškovne RUŽIČKA 
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v areáli PD Jakubov bez  súhlasného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva, 
nezabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, nezabezpečenie 
kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania škodlivých faktorov, nezabezpečenia hodnotenia 
zdravotných rizík, nevypracovanie prevádzkového poriadku prevádzkovateľovi; spoločnosti 
BAUMIT, spol. s r.o., Zrínskeho 13, Bratislava vo výške 165,- € za prevádzkovanie 
výrobných priestorov v prevádzke Holcim (Slovensko),a.s. Rohožník, bez schválenia 
orgánom verejného zdravotníctva; spoločnosti GALTECH, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 
Bratislava, IĆO: 35 802 405 vo výške 2 410 € z dôvodu nezabezpečenia vyhovujúcich 
mikroklimatických podmienok (primeraná teplota) vo výrobných priestoroch galvanizovne 
ako aj v zariadeniach na osobnú hygienu pre zamestnancov, nezabezpečenia tečúcej teplej 
vody na očistu zamestnancov, nezabezpečenia  požadovaného hygienického štandardu 
v zariadeniach  na osobnú hygienu; spoločnosti W & L Networks, s.r.o., Nám. SNP 8, 810 00 
Bratislava, IČO: 35 840 030  vo výške 663  € z dôvodu prevádzkovania predajne eQ Shop na 
Obchodnej 19 v Bratislave bez kladného posúdenia orgánom verejného zdravotníctva 
a nezabezpečenia vyhovujúcich zariadení na osobnú hygienu zamestnancov – na základe 
podnetu zamestnancov (odvolanie W & L Networks, s.r.o. bolo postúpené na rozhodnutie na 
ÚVZ SR ÚVZ SR, ktorý odvolanie účastníka konania dňa 26.06.2009 zamietol a napadnuté 
rozhodnutie potvrdil); spoločnosti ČaSS, spol. s r.o., Mieru č. 126, 044 24 Poproč, IČO: 
31 685 455 vo výške 1 659 €  za  vykonávanie upratovacích prác vo FNsP Bratislava bez 
posúdenia orgánom verejného zdravotníctva  pred začatím vykonávania činnosti, bez 
posúdenia rizík a podania návrhu na vyhlásenie rizikových prác – na základe podnetu 
zamestnancov;  spoločnosti LPP, s.r.o., Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava, IĆO: 
35 854 537 vo výške 331 € za vykonávanie polygrafickej a vydavateľskej činnosti 
v prevádzke na Vysokej ul. 10 v Bratislave bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva 
a negatívneho vplyvu na súvisiace životné prostredie – na základe podnetu obyvateľov; 
Jozefovi Hamšíkovi  PYROSTOP, Bencúrová 61, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31 740 022 vo 
výške 331 € za vykonávanie obchodnej činnosti, plnenie hasiacich prístrojov CO2, servis  a 
tlakové skúšky hasiacich prístrojov v prevádzke Revízia a servis hasiacich prístrojov na 
Bencúrovej ul. 61 v Bratislave bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a negatívneho 
vplyvu na súvisiace životné prostredie – na základe podnetu obyvateľov; spoločnosti TAXI 
TAXI, s.r.o., Kopčianska 20, 851 01 Bratislava, IČO: 35 888 237  podľa § 57 ods. 47 písm. a) 
zák.č. 355/2007 vo výške 331 € za vykonávanie podnikateľskej činnosti v pracovných 
priestoroch kancelárie taxi služby na Kopčianskej ul. 20 v Bratislave bez súhlasu orgánu 
verejného zdravotníctva – na základe podnetu živnostenského úradu  (pokuta nezaplatená, 
žiadosť o vymáhanie postúpená odboru organizačno-dokumentačnému); Vincentovi Bačovi - 
Zámočníctvo VIBA, Rezedova 28, 821 01 Bratislava, IČO: 34 985 425 vo výške 660,- € za 
nepredloženie výsledkov objektivizácie a hodnotenia hluku z prevádzky Zámočníckej dielne 
na Cintorínskej ul. 26 v Malinove v súvisiacom životnom prostredí – na základe podnetu 
obyvateľov  (odvolanie účastníka konania zo dňa 02.11.2009, podané po uplynutí zákonom 
stanovenej lehoty, bolo postúpené na ÚVZ SR); spoločnosti Deutche Telekom Shared 
Services s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IĆO: 35 905 506 podľa § 57 ods. 47 písm. 
a) zák.č. 355/2007 vo výške 165 € za prevádzkovanie administratívnych  priestorov bez 
súhlasu orgánu verejného zdravotníctva- na základe podnetu zamestnancov; spoločnosti SE 
Bordnetze – Slovakia s.r.o., Na Priehon 50, 949 05 Nitra,  IĆO: 34 132 601  prevádzka BNZ - 
Devínska Nová Ves  Park, Tehelňa 10, 841 07 Bratislava vo výške 165 € za prevádzkovanie 
Logistického parku -  káblové zväzky bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva- na základe 
prešetrovania podozrenia na chorobu z povolania; spoločnosti IRPEX spol. s r.o., Pezinská 
29/A, 903 01 Senec, IČO: 30 999 596 vo výške 2 323,- € za prevádzkovanie Výroby cestných 
panelov a drvičky betónovej sute v Novej Dedinke bez súhlasu orgánu verejného 
zdravotníctva a ohrozovanie súvisiaceho životného prostredia hlukom a prachom - na základe 
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podnetu obyvateľov; spoločnosti Galaxy Slovakia, s.r.o., Dunajská 52, 811 08 Bratislava, 
IČO: 35 968 800, vo výške 1 659 € za prevádzkovanie  predajne audio-vizuálnych prístrojov 
a výučbového programu jazykov v nevetraných, zatečených priestoroch  na  Dunajskej 52 
v Bratislava   bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva – na základe podnetu zamestnancov 
(odvolanie postúpené na ÚVZ SR); spoločnosti CINDEL, s.r.o., Mudroňova 99, 811 04 
Bratislava, IČO: 35 727 918 vo výške 1 327,- €  za odstránenie materiálu s obsahom azbestu 
zo strechy rodinného domu na Sokolskej ul. 85 v Závode j a z objektu pri rodinnom dome na 
Spádovej ul. v Bratislave bez súhlasného rozhodnutia RUVZ Bratislava; Ladislavovi  
Szaboovi, Vysoká 10, 811 06 Bratislava, IČO: 11 662 549 vo výške 165,- €  za 
prevádzkovanie  Modelárskeho ateliéru na Vysokej ul. 10 v Bratislave bez súhlasného 
rozhodnutia RUVZ Bratislava - na základe podnetu obyvateľov na ohrozovanie súvisiaceho 
životného prostredia; spoločnosti Asfalt Bratislava  s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 
Bratislava,  IĆO: 35 943 645  vo výške 995,- € za uvedenie náhradných priestorov Výroby 
asfaltových a betónových zmesí na Starej Vajnorskej ul. 1 v Bratislave do  prevádzky bez 
súhlasného rozhodnutia RUVZ Bratislava a nezabezpečenie pracoviska primeraným i 
zariadeniami na osobnú hygienu -  na základe podnetu.   
 

• V rámci štátneho zdravotného dozoru využívať kontrolné listy 
informovanosti zamestnancov 

 

  Používanie kontrolných listov (dotazníkov informovanosti zamestnancov o 
zdravotných rizikách pri práci) sa osvedčilo ako pomocný kontrolný mechanizmus na získanie 
spätnej väzby od zamestnancov, resp. ako podnet na vykonanie aktivít v podpore zdravia pri 
práci. V roku 2009 sa použilo pri  výkone štátneho zdravotného dozoru v 133 organizáciách 1 
149 kontrolných listov na pracoviskách s rôznymi faktormi práce a pracovného prostredia 
(hluk, chemické faktory, karcinogénne faktory, bremená, azbest, psychická pracovná záťaž, 
zobrazovacie jednotky, vibrácie).  Kontrolné listy boli  využívané aj pri ukladaní opatrení na 
odstránenie zistených hygienických nedostatkov.   

 
Prehľad použitia kontrolných listov 

                     
Použitie kontrolných listov  (dotazníkov informovanosti zamestnancov) pri výkone ŠZD

RÚVZ 
Bratislava 

Počet kontrolných listov/počet organizácií 
A B C H K N P R V Z 

16/4 9/3 315/38 174/22 36/4 0 8/1 71/16 6/2 556/49

S p o l u                                                                                                                                
1 149/133 

A – azbest      N – neionizujúce žiarenie 
B – biologické faktory     P – psychická pracovná záťaž 
C – chemické faktory     R – bremená 
H – hluk      V – vibrácie 
K – karcinogénne a mutagénne faktory   Z – zobrazovacie jednotky   
 
• Spolupracovať pri výkone štátneho zdravotného dozoru s Inšpektorátom 

práce v Bratislave a so Slovenskou inšpekciou životného prostredia – IŽP 
Bratislava,  odbor  inšpekcie ochrany vôd : 

       
- plniť dohodu o spolupráci a koordinácii činností v oblasti bezpečnosti                        

a ochrany zdravia pri práci medzi MPSVR SR a MZ SR zo dňa 06.08.2002  

107



 
  Na základe Dohody o spolupráci a koordinácii činností medzi MPSVR SR a MZ SR 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli vykonané v   r. 2009 dve spoločné 
previerky s Inšpektorátom práce Bratislava pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestu, 
ktoré  realizovali právnické osoby disponujúce oprávnením UVZ SR, v rozsahu stanovenom 
v pláne spoločných previerok. Záznamy zo spoločných  previerok boli zaslané na ÚVZ SR. 
Za IP Bratislava sa previerok zúčastnil Ing. Miroslav Kobela, ktorý  pri previerkach 
kontroloval: výpis z obchodného registra,  agenda a dokumenty z oblasti BOZP (politika 
BOZP, prevádzkové predpisy bezpečnosti práce, smernicu o poskytovaní OOPP, posúdenie 
rizík podľa nebezpečenstiev, menovanie zástupcov zamestnancov, zabezpečenie 
bezpečnostno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby, školenia zamestnancov). 
Štátny zdravotný dozor  RÚVZ Bratislava bol  vykonaný podľa platnej legislatívy na ochranu 
verejného zdravia (NV SR č. 253/2006 Z.z. o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci)  a metodického usmernenia na 
zabezpečenie jednotného postupu orgánov na ochranu zdravia pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru na pracoviskách. Pri previerkach neboli zistené hygienické nedostatky. 
Štátnym zdravotným dozorom bolo zistené, že demontáž azbestocementového materiálu bola 
vykonaná v súlade s predloženým pracovným postupom, povinnosti stanovené v rozhodnutí 
RÚVZ Bratislava boli splnené, pracovníci pracovali v kontrolovanom pásme,  
zamestnávatelia si v plnom rozsahu splnili povinnosti voči zamestnancom z hľadiska školenia 
a informovania o nebezpečenstve prachu z azbestu, zabezpečenia PZS, OOPP, výstražného 
označenia i osobnej hygieny. Súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru boli dotazníky 
informovanosti zamestnancov v počte 3 (OK – plus s.r.o.) a 4 (CINDEL s.r.o.).  Ďalších 6 
previerok bolo vykonaných bez účasti IP Bratislava. Previerky boli vykonané 
v spoločnostiach: OK–plus s.r.o., Bratislava; CINDEL, s.r.o., Bratislava;  A. A. Service, spol. 
s r.o., Bratislava;  LAMA-Ladislav Magda, s.r.o., Veľký Šariš-Kanaš; Správa domov Gelnica, 
s.r.o.;  KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Žilina; Milan Póša SANITAX, Bratislava; Oto 
Banyák, Bratislava:   
- OK–plus s.r.o., Bratislava: odstraňovanie azbestocementovej strešnej krytiny  z objektu 

rodinného domu Vápencová 11, Devínska Nová Ves, Bratislava   v množstve 4 t  
- CINDEL, s.r.o., Bratislava: odstraňovanie azbestocementovej krytiny z fasády bytového 

domu na Kadnárovej ul. 36 - 40 v Bratislave v množstve  500 kg 
- A.A.Service, spol. s r.o., Bratislava: odstraňovanie azbestocementového materiálu, ktorý sa 

nachádzal v strešnom plášti budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu a tréningovej haly 
ako vyrovnávajúca podkladová vrstva pod tepelnou izoláciou rovnej strechy vo forme 
rovných dosiek  voľne uložených na trapézovom plechu v množstve   85 t. Previerka sa 
uskutočnila bez účasti IP Bratislava.  

- LAMA-Ladislav Magda, s.r.o., Veľký Šariš-Kanaš: odstraňovanie azbestocementovej 
strešnej krytiny  z objektu rodinného domu ul. SNP 7, Limbach v množstve 1 750 kg  (bez 
účasti IP) 

- Správa domov Gelnica, s.r.o.: odstraňovanie AZC kanalizačného  potrubia v bytovom dome 
Bieloruská 58-64, Bratislava v množstve 1,59 t (bez účasti IP) 

- KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Žilina: odstraňovanie podhľadu v bytovom dome na 
Rozvodnej ul. 13 v Bratislave v množstve 1,0t (bez účasti IP) 

- Milan Póša SANITAX: rekonštrukcia kanalizačných stúpačiek bytového domu na 
Furdekovej ul. 4 v Bratislave (bez účasti IP) 

- Oto Banyák, Bratislava: rekonštrukcia kanalizačných stúpačiek bytového domu na 
Medzilaboreckej ul. 8-14 v Bratislave (bez účasti IP).  

  Snaha odstraňovať azbestový materiál bez splnenia príslušných opatrení na ochranu 
zdravia ľudí najmä z ekonomických dôvodov, vzhľadom k finančnej náročnosti odstraňovania 
azbestu oprávnenou firmou, pretrvávala aj v r. 2009. Orgán verejného zdravotníctva nemá 
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prostriedky na uplatňovanie sankcií voči fyzickým osobám, ktoré síce „pro forma“ uzatvoria 
zmluvu s oprávnenou spoločnosťou na likvidáciu azbestu, ale následne stavebný materiál 
s obsahom azbestu demontujú a zlikvidujú sami na neznámom mieste. Tieto  prípady RÚVZ 
Bratislava  oznámil Obv. úradu životného prostredia v Bratislave (likvidácia strešnej krytiny 
na Ražnej 151/1 v Bratislave – Čuňove; likvidácia strešnej krytiny z objektu RD na 
Vrančovičovej ul. 34 v Lamači). V r. 2009 bolo v Bratislavskom kraji zistené odstraňovanie 
azbestového materiálu v rozpore s platnou legislatívou spoločnosťou  CINDEL, s.r.o., ktorá 
odstránila materiál s obsahom azbestu zo strechy rodinného domu na Sokolskej ul. 85 
v Závode a z objektu pri rodinnom dome na Spádovej ul. v Bratislave  bez súhlasného 
rozhodnutia RUVZ Bratislava, hl. m., za čo jej bola uložená pokuta vo výške 1 327,- €  za 
správny delikt podľa § 57 ods. 40 písm. b)  zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. Rekonštrukcie 
kanalizačných stúpačiek s obsahom azbestu na Furdekovej ul. 4 a na Medzilaboreckej 8-14 
v Bratislave boli vykonávané bez oprávnenia ÚVZ SR  ako  i bez rozhodnutia RÚVZ 
Bratislava, hl. m. na odstraňovanie azbestu a materiálu a obsahom azbestu zo stavieb.  Na 
základe zistenia týchto prác bol živnostníkovi Oto Banyák, Dudvážska 12, 821 07 Bratislava, 
IĆO: 11 656 131 vydaný zákaz  odstraňovania materiálov s obsahom azbestu zo stavieb podľa 
§ 12 ods. 4 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z.  s termínom ihneď.  S vykonávateľmi týchto prác – 
živnostníkmi: Milan  Póša SANITAX, Mánesovo nám. 5, 851 01 Bratislava, IĆO: 14 017 822 
a Oto Banyák, bolo začaté správne konanie. Uloženie sankcie  za   zistený správny delikt 
podľa § 57 ods. 40 písm. b) zák. NR SR č. 355/2007  je t. č. v konaní.  
 Dotazníky informovanosti zamestnancov boli celkove použité v 4 spoločnostiach 
v počte 16 ks. 
 

- zabezpečiť výkon koordinovanej kontroly orgánov štátnej správy podľa zák. 
NR SR č.  216/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií    

  
  Výkon koordinovanej kontroly orgánov štátnej správy podľa zák. NR SR č. 261/2002 
Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií prebiehal v roku 2009 podľa zaslaného 
harmonogramu. V porovnaní so zaslaným plánom kontroly podnikov SIŽP-IŽP Bratislava, 
odbor inšpekcie ochrany vôd (5 podnikov),  sa  v r. 2009 v Bratislavskom kraji  uskutočnilo 6 
koordinovaných kontrol.  Navyše bola vykonaná  kontrola  v  Istrochem Explosives a.s. 
v likvidácii, Nobelova 34, Bratislava. 
  Previerky boli vykonané za účasti zástupcov Inšpektorátu práce Bratislava, Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Bratislava, Obvodného úradu ŽP Bratislava, 
Krajského úradu ŽP, Obvodného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia, Hlavného 
banského úradu Banská Štiavnica a  RÚVZ Bratislava, hl. m.  v organizáciách: DSV 
Slovakia, s.r.o., Senec (B); Istrochem Explosives a.s. v likvidácii, Nobelova 34, Bratislava;  
Duslo, a.s. Šaľa,  VJ AGRO SBÚ – anorganika, prevádzka pesticídov- Linka Finalizácia, 
skladovanie a expedícia, OZ ISTROCHEM Bratislava (B); SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, 
Bratislava, Závod 1 Destilácia ropy, Prevádzka 1.1 Destilácie a asfalty, VJ Atmosfericko-
vákuová destilácia 6, Vlčie hrdlo, Bratislava (B); Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., prevádzka 
Etylénová jednotka, Vlčie hrdlo, Bratislava (B); SLOVNAFT, a.s., prevádzka Plnenie člnov- 
Stredisko 571 20, prevádzka Železničnej a lodnej prepravy Logistiky, Vlčie hrdlo, Bratislava, 
areál Slovenská plavba a prístavy, a.s. (B). 
  Koordinované kontroly boli vykonané podľa zák. NR SR č. 261/2002 Z.z. o  prevencii 
závažných priemyselných havárií v zmysle metodického usmernenia HH SR č. 2953/2002-
HŽPP/Oj zo dňa 07.10.2002 na zabezpečenie jednotného postupu orgánov na ochranu zdravia 
a ŠZÚ SR pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách a v súlade so zásadami 
pre vykonávanie koordinovaných kontrol podľa zák. č.261/2002 Z.z., ktoré boli prijaté na 
spoločnom rokovaní zástupcov dozorných orgánov 14.-17. marca 2006 na Teplom vrchu. 
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Previerky boli zamerané na dodržiavanie zák. NR SR č. 261/2002 Z.z., zák. NR SR č. 
355/2007  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,  platných nariadení vlády SR, 
vyhl. MZ SR a zák. NR SR č. 163/2001 Z.z o chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Záznamy z previerok boli zaslané Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu 
životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany vôd.   
  Nakoľko išlo o opakované kontroly, štátnym zdravotným dozorom nebolo zistené  
porušenie   zák. NR SR č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií. 
Odstránenie zistených hygienických nedostatkov bolo predmetom opatrení, uložených 
spoločnostiam: Istrochem Explosives, a.s. v likvidácii a Duslo, a.s., Šaľa, a to predložiť 
aktuálne výsledky objektivizácie expozície zamestnancov hluku, aktualizovať prevádzkový 
poriadok a posúdenie rizika zamestnancov chemickým faktorom a preukázať protokolom 
z merania umelého osvetlenia súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z.        
  Odbor sa vyjadroval pre SIŽP, IŽP Bratislava k integrovanému povoleniu 17 stavieb:  
NAFTA, a.s.: Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden), časť Centrálny areál  
Gajary (CAG) a prepojenie na Láb 3; k zmene integrovaného povolenia stavby „ecorec 
Slovensko-zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním, rekonštrukcia 
závodu ecoprec Slovensko, s.r.o., Pezinok; Polyetylén 1-3, Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.; 
Polypropylén 3,  Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.; Hydrogenačná rafinácia palív č. 7 a výroba 
Eurodieselu 2005 Slovnaft, a.s.;   Bratislavská teplárenská, a.s., prevádzka „Tepláreň západ“ 
Polianky 6, Bratislava; Slovnaft, a.s. Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, 
stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kys. sírovej; Slovnaft, a.s. Etylénová jednotka; 
Slovnaft,a.s. prevádzky RHC, VGH, HPP; Slovnaft,a.s., FCC, Alkylácia, Selektívna 
hydrogenácia, ETBE; Slovnaft, a.s., prevádzka Etylénová jednotka, uvedenie pyrolýznej pece 
BA 103 do skúšobnej prevádzky;  Slovnaft, a.s., Delenie bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie 
plynov 1 a 2;  Slovnaft, a.s, Reforming 5, HRR 4; Slovnaft,a.s, AD5, AVD6, Výroba 
a expedícia asfaltov; Slovnaft, a.s., Izomerizácia benzínov; DEKONTA Slovensko, spol. 
s r.o., Biodegradačná plocha Budmerice; Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. prevádzka Etylénová 
jednotka, uvedenie pyrolýznej pece BA 104 do skúšobnej prevádzky a k   zmene 
integrovaného povolenia 1 stavby  Výmena horákov na AVD 6, Slovnaft, a.s.  
  Súhlasné vyjadrenie bolo vydané k bezpečnostnej správe ISTROCHEM Explosives, 
a.s., Nobelova 34, Bratislava; k doplnku č. 3 k  bezpečnostnej správe Duslo, a.s. OZ 
ISTROCHEM, Šaľa; k druhému vydaniu bezpečnostnej správy  ISTROCHEM Explosives, 
a.s., Nobelova 34, Bratislava.  
 

Úloha č. 4 
 
Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej 
zdravotnej služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami 
a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou  

 
• Dôsledne kontrolovať úroveň zabezpečenia činnosti pracovnej zdravotnej 

služby u jednotlivých zamestnávateľov so zameraním sa na zabezpečenie 
požadovaného rozsahu, náplne a  zloženia pracovných zdravotných služieb v 
súlade s požiadavkami platnej legislatívy 

 
  Odbor dôsledne kontroloval úroveň zabezpečenia PZS u jednotlivých 
zamestnávateľov. Na základe výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2009 zistené 
odborom PPL a ostatnými odbormi RÚVZ nasledovné zabezpečenie pracovnej zdravotnej 
služby zamestnávateľmi: 
 
 

110



 ŠZD na pracoviskách 
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

Organizácie (firmy, 
ktoré zabezpečujú 
PZS: 

počet 
kontrol 

počet 
zamestnancov 

z toho 
žien 

počet 
kontrol 

počet 
zamestnancov 

z 
toho 
žien 

vlastnými 
odbornými 
zamestnancami 

3 23 18 2 26 14

vlastnými 
odbornými 
zamestnancami  ** 

0 0 0 81 604 366

dodávateľským 
spôsobom 

301 15 776    6 005 38 3 248 1 141

PZS nemajú 
 

 1 434 9 781 4 215 2 2 540 691

Spolu – odbor PPL 1 738 25 580  10 238 42  5 814 1 846
SPOLU  RÚVZ BA 1 738 25 580  10 238 123                   6 418 2 212
** - podklady získané od ostatných odborov RÚVZ Bratislava (odbor hygieny žiarenia) 
 
 Z dôvodu chýbajúceho zoznamu   preventívnych pracovných lekárov, resp. asistentov, 
je problematický výkon PZS u zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú menej ako 19 
zamestnancov.             
 Na základe poznatkov zo štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že niektoré PZS 
nezabezpečujú výkon prác v požadovanej kvalite a vzhľadom k počtu zazmluvnených 
organizácií, nevykonajú vstupný audit v zmluvnej spoločnosti aj 1 rok. Zaneprázdnenosť PZS 
a neplnenie dohodnutých termínov auditov, objektivizácie pracovísk, vypracovania 
prevádzkových poriadkov a posúdenia rizík  bola najčastejším dôvodom žiadostí účastníkov 
konania o predĺženie  termínu plnenia uložených opatrení, ale aj najčastejším dôvodom zmeny 
vykonávateľa PZS zo strany zamestnávateľa.  

 
 
H.  OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Úloha č. 1    Realizovať Akčný plán pre prostredie a zdravie obyvateľov SR III 

 
• V rámci plnenia NEHAP III sa venovala zvýšená pozornosť kvalite voľného ovzdušia.  

Odbor HŽP spolupracoval vo veci hodnotenia kvality ovzdušia so Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom i špecializovanou štátnou správou na úseku kvality 
ovzdušia v Bratislavskom kraji.  

• Priebežne sa poskytovalo environmentálno-zdravotné poradenstvo na úseku 
hodnotenia vplyvov faktorov životného prostredia na zdravie, najmä v oblasti kvality 
ovzdušia, pitnej vody a hluku. Informácie sa poskytovali na základe písomných, e-
mailových a telefonických dotazov i pri osobných kontaktoch. 

• Intenzívna bola spolupráca s masmédiami, prostredníctvom ktorých bolo informované 
obyvateľstvo o problémoch na úseku verejného zdravia, vrátane vplyvov znečistenia 
ovzdušia. 

 
Úloha č. 2    Prevencia expozície hluku v životnom prostredí 
 

• Pri posudzovaní zámerov a správ o hodnotení EIA, územných plánov, návrhov na 
umiestnenie stavieb, kolaudačných konaniach i návrhov na uvedenie zariadení do 
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prevádzky sa dôsledne kontrolovali budúce hlukové pomery vyžiadaním hlukových 
štúdií i výsledkov objektívnych meraní hluku. V sporných prípadoch umiestňovania 
prevádzok do bytových objektov sa požadovalo tiež zdokumentovanie 
nepriezvučnosti konštrukcií. 

• V priebehu r. 2009 bolo prijatých 96 nových podnetov - žiadostí o riešenie hlukovej 
situácie na území Bratislavského kraja. Išlo najmä o hluk z prevádzok umiestnených 
v obytných objektoch, o dopravný hluk a hluk zo stavebnej činnosti. Problémy 
rušenia obytnej pohody stravovacími prevádzkami (bary, reštaurácie, hudobná 
produkcia v nich) sa riešili v spolupráci s obecnými/miestnymi úradmi. Na 
odstránenie nadmerného hluku bolo vydaných 13 pokynov. V prípade neplnenia 
pokynov na odstránenie nadmerného hluku úrad postupoval výkonom rozhodnutia 
v šiestich prípadoch. Pri podnetoch na stavebný hluk úrad požadoval predloženie 
harmonogramu hlučných prác, v 6 prípadoch prikročil k udelení pokuty podľa zák.č. 
355/2007 Z.z. Problematika dopravného hluku (diaľnice, železnice) sa riešila v rámci 
preventívnych opatrení pri výstavbe nových ciest, resp. pri ich významnej 
rekonštrukcií.  

• Významnou súčasťou podnetov sú aj susedské spory, kedy napriek prekračovaniu 
limitných hladín hluku orgán verejného zdravotníctva vo veci nemôže konať a 
poskytuje sťažovateľom poradenskú službu. 

 
Úloha č. 3    Realizovať opatrenia na predchádzanie ochorenia, ktoré súvisia s užívaním 

pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
 

• V Bratislavskom kraji evidujeme 27 vodovodov. RÚVZ úzko spolupracoval so 
všetkými prevádzkovateľmi verejných vodovodov. Ide o Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť a.s., ktorá prevádzkuje zväčša aj obecné vodovody, okrem 7 prípadov, kde 
je prevádzkovateľom obec.  

• Verejné vodovody v Bratislavskom kraji nemajú t.č. v platnosti žiadnu výnimku 
podľa § 17 ods. 3 zák.č. 355/2007 Z.z. z kvality pitnej vody. 

• Pri riešení podnetov na zhoršenie kvality vody boli operatívne odoberané vzorky 
vody na overenie ich kvality podľa nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. Súčasne boli 
oslovení prevádzkovatelia verejných vodovodov, ktorí zabezpečovali prevádzkovú 
kontrolu kvality vody. V lokalitách, kde nie je verejný vodovod, sa vykonávali odbery 
z individuálnych zdrojov na základe žiadostí občanov a právnických osôb ako platené 
služby. V prípade zistenia zhoršenej kvality sa poskytovalo poradenstvo. 

 
• Na úseku hodnotenia kvality prírodných vôd využívaných na kúpanie boli v priebehu  

mesiacov máj a jún vykonané predsezónne odbery vzoriek vody z prírodných 
kúpalísk v Bratislavskom kraji (5 vyhlásených kúpacích oblastí a 7 ďalších intenzívne 
využívaných jazier). Išlo o 17 vzoriek, všetky vzorky spĺňali požiadavky na vodu na 
kúpanie. V priebehu letnej sezóny bolo z týchto vodných plôch odobratých a 
vyhodnotených ďalších 160 vzoriek vody (60 monitoring a 100 v rámci ŠZD). 

 
Úloha č. 4     Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
 

• Bol zabezpečený monitoring pitných vôd na území Bratislavského kraja podľa 
platných európskych a našich predpisov. Vzorky sa odoberali zo 196 odberových 
miest v zásobovacích oblastiach 27 vodovodov. V rámci monitoringu bolo 
v sledovanom období odobratých a vyšetrených celkom 346 vzoriek pitnej vody 
z verejných vodovodov v Bratislavskom kraji. 
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• V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobratých a vyšetrených ďalších 193 
vzoriek pitnej vody, v rámci platených služieb išlo o 508 vyšetrených vzoriek vody. 

• Prevádzkovatelia verejných vodovodov predkladali plány prevádzkovej kontroly 
pitnej vody a pravidelne zasielali výsledky prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody, 
ktoré doplňovali obraz o hromadnom zásobovaní pitnou vodou obyvateľov 
Bratislavského kraja.  

 
• Monitoring vôd na kúpanie na území Bratislavského kraja bol plne funkčný, bol 

vypracovaný harmonogram odberov na r. 2009 a zabezpečené laboratórne 
vyšetrovanie vzoriek v predpísaných ukazovateľoch. Do monitoringu prírodných 
kúpalísk bolo zahrnutých celkom 5 jazier, ďalších 7 jazier sa sledovalo z dôvodu 
vysokej návštevnosti. Z bazénových kúpalísk sa vykonával štátny zdravotný dozor 
a kontrola kvality vody v 13 sezónnych zariadeniach. 

• V priebehu roka 2009 bolo odobratých a vyšetrených 160 vzoriek z monitorovaných 
vodných plôch, na umelých kúpaliskách sezónneho charakteru bolo odobratých 
z jednotlivých bazénov celkom 161 vzoriek vody z bazénov. Nebolo zistené hrubé 
porušovanie prevádzkového poriadku ani významné odchýlky kvality vody. 

 
Úloha č. 5    Zaviesť  informačný  systém  založený  na  indikátoroch  životného 

prostredia a   zdravia  pre  potreby  monitorovania  vývoja  a  stavu  
environmentálneho zdravia 

 
• Úrad priebežne zabezpečuje aktuálnu informovanosť obyvateľov prostredníctvom 

www.stránky, najmä na úseku kvality pitných a rekreačných vôd. Údaje sa priebežne 
aktualizujú. 

• Do prevádzky bol zavedený informačný systém o vodách na kúpanie, ktorý zabezpečil 
jednak spracovanie správ, jednak priebežnú informovanosť masmédií i občanov 
o kvalite vody v prírodných i bazénových kúpaliskách. 

 
• Pripravuje sa informačný systém na sledovanie kvality pitnej vody, pracovníci úradu 

participovali na jeho príprave a t.č. sa podieľajú na jeho skúšobnej prevádzke. 
 

I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK 
 
Úloha č. 1    Zabezpečovať rozvoj  laboratórnych  zložiek  úradov verejného 

zdravotníctva na zabezpečenie úloh štátneho zdravotného dozoru 
a štátneho potravinového dozoru pri objektivizácii faktorov životných 
podmienok podľa najnovších  poznatkov vedy a výskumu 

 
• Zavádzať nové analytické metódy objektivizácie faktorov životného 

a pracovného prostredia s využitím moderného prístrojového vybavenia. 
Využívať prístrojovú techniku tak, aby bolo možné stanovovať čo najširšiu 
paletu ukazovateľov na potrebnej analytickej úrovni. 

 
       Do analytickej praxe sa zaviedli: 

113

http://www.str%C3%A1nky/


- HPLC metóda stanovenia aromatických substituovaných aminofenolov: 4-amino-3-
nitrofenol, 4-amino-2-metylfenol, 4-amino-3-metylfenol a 2,3-diaminotoluén sulfát 
v kozmetických výrobkoch 

- Meranie zákalu vo vodách turbidimetricky 
- HPLC metóda stanovenia benzetónium chloridu a benzalkónium chloridu 

v kozmetických výrobkoch 
- Plynovochromatografická metóda stanovenia benzénu v piesku s headspace 
- Plynovochromatografická metóda stanovenia benzénu a organických prchavých látok 

vo voľnom ovzduší metódou termálnej desopcie 
- Stanovenie histamínu v rybách a výrobkoch z rybieho mäsa 
- Stanovenie vonných látok anisylalkoholu, cinnamylalkoholu a limonemu v 

kozmetických výrobkoch metódou HPLC 
 

• Používať validované analytické metódy, spĺňajúce kritériá STN EN ISO/IEC 
17025:2005 

 
          Vykonala  sa  validácia  metódy  stanovenia  aromatických substituovaných 
aminofenolov, stanovenia organických chloridov a vonných látok v kozmetických výrobkoch, 
ktoré  spĺňajú kritériá STN EN ISO/IEC 17025:2005. 
 Vykonala sa validácia metódy stanovenia histamínu v rybách a výrobkoch z rybieho 
mäsa, spĺňajúca kritériá STN EN ISO/IEC 17025:2005. 
 
Úloha č. 2   Zabezpečovať činnosť národných referenčných centier vo verejnom  

zdravotníctve v oblasti objektivizácie faktorov životných podmienok. 
 

 Spolupracovať s národnými referenčnými centrami v oblasti objektivizácie 
faktorov životných podmienok (zabezpečovať odbery a analýzu faktorov 
prostredia za účelom posúdenia odhadu zdravotného rizika, pre tvorbu 
zdravých životných a pracovných podmienok a environmentálneho zdravia). 

 
Odbor hygienických laboratórií spolupracoval s ÚVZ SR v oblasti vyšetrovania 

kozmetických výrobkov  a vykonal analýzu 312 vzoriek kozmetických výrobkov odobratých 
jednotlivými RÚVZ SR v rámci štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami. 
Odbor ďalej spolupracuje s NRC pre zdravotnú problematiku  vláknitých prachov v Nitre 
a v rámci spolupráce bolo odobratých a analyzovaných 12 vzoriek ovzdušia na obsah 
azbestových vlákien. Spolupráca pokračuje aj s NRC pre zdravotnú problematiku znečistenia 
komunálneho ovzdušia, kde sa odobralo a analyzovalo 16 vzoriek voľného ovzdušia na obsah 
benzénu, toluénu a izomérov xylénov. 

 
 

J.  OBLASŤ LEKÁRSKEJ MIKROBIOLÓGIE 
 

Nakoľko úrad nemá odbor lekárskej mikrobiológie, úlohy sa RÚVZ Bratislava 
netýkajú. 
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A 
KOZMETICKÝCH VÝROBKOV  

 
1.Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon ŠZD a úradnej 
kontroly potravín  
 

      Plnenie:  
 
           Pri plnení výkonu štátneho zdravotného dozoru bol v plnom rozsahu kladený dôraz            

na výkon dozoru i úradnej kontroly potravín s uplatnením všetkých legislatívnych predpisov, 
metodických pokynov a odborných usmernení hlavného hygienika.  

      Celkom bolo vydaných 315 rozhodnutí, 27 stanovísk k projektovej dokumentácii, 17  stanovísk 
súvisiacich s rozšírením sortimentu, 8 iných odborných stanovísk, 10 podnetov a 295  iných 
výkonov (konzultácie, písomné vyjadrenia a pod.) . 

      V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto  je evidovaných celkom 1378 zariadení, z ktorých 686 
zariadení poskytuje činnosť zariadení spoločného stravovania, ako i činnosti podliehajúce 
úradnej kontrole potravín. V uvedenom období je zaradených do kategórie ZSS a poskytovania 
služieb rýchleho občerstvenia 577 prevádzok. Úradná kontrola bola   vykonávaná v počte 897  
kontrol, a to na základe výslednej kategórie zariadenia podľa stanoveného plánu a stupňa 
epidemiologického rizika z potravín. Na základe žiadostí bolo vykonaných 254 obhliadok. 
Celkom bolo vykonaných za rok 2009 1151 kontrol.             

      Prioritne bol dozor venovaný zariadeniam na trase cestovného ruchu počas zimnej a letnej 
turistickej sezóny. Do letnej a zimnej turistickej sezóny je zaradených celkom 79 prevádzok. 
K dnešnému dňu bolo vykonaných 64 kontrol. Samostatné správy z plnenia úloh, a to 
vyhodnotenie hygienických podmienok počas zimnej turistickej sezóny a pripravenosti 
zariadení na LTS boli zaslané na ÚVZ SR v požadovaných termínoch a v úlohe sa bude 
pokračovať počas trvania zimnej turistickej sezóny. Za zistené nedostatky  boli uložené 
sankčné postihy, ktoré sú spracované v časti sankcie. 

      Osobitná pozornosť bola venovaná oblasti kozmetiky a kozmetických  výrobkov za účelom 
zabezpečenia bezpečnosti výrobkov na trhu. Podrobnejšie je úloha rozpísaná v bode č. 7 a č. 
10, plnenie viacročného plánu ÚKP je rozpísané v bode č. 6.  
 
2.Program ozdravenia výživy obyvateľov SR, plnenie úlohy "Sledovanie výživového stavu 
vybraných vekových skupín dospelej populácie"  
 
Plnenie:  
 
     K sledovaniu výživového stavu bola zvolená stredne ťažko pracujúca skupina mužov a žien  
zamestnaných v rôznych výrobných prevádzkach okresu Čadca. 
Do súboru boli zaradené len populačné skupiny stredne ťažko pracujúcich žien a mužov podľa 
vekových kategórií vo veku od 19 do 34 rokov a od 35 do 54 až 59  rokov v presnom počte po 
20, teda celkom 80 klientov. Keďže nebolo možné z obmedzených priestorových a časových 
možností pracovať so všetkými spolu, jednotlivcom bol vysvetlený cieľ projektu a jeho 
samotná realizácia.  
Úlohu sme rozdelili do troch častí: sledovanie výživového stavu vybraných populačných 
skupín, dotazník o spotrebe potravín, životospráve a pohybovej aktivite. V spolupráci 
s pracovníkmi poradne zdravia bol spracovaný klinicko-somatický dotazník, vyhodnotený 
odber krvi na prístroji reflotron pre vyhodnotenie biochemických ukazovateľov 
lipoproteínového metabolizmu (TGL, HDL, LDL, GLU, CHOL). 
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Zo záverov hodnotenia vyplynulo, že energetický príjem bol znížený v každej vekovej 
kategórii. Najnižší bol u starších žien vo veku 35 – 54 rokov - z počtu 20 respondentov malo 14 
respondentov nižší príjem energie a u mladších žien – z počtu 20 respondentov malo 12 
respondentov nižší príjem energie v porovnaní s odporúčanou výživovou dávkou. U mladších 
mužov sme nižší energetický  príjem zaznamenali u 10 osôb, v kategórii starší muži u 7 osôb. 
Naopak, najviac prekročený energetický príjem oproti OVD bol zistený u starších mužov 
v počte 9 respondentov, mladších žien v počte 7, mladších mužov v počte 5 a u starších žien 
v počte á 3 respondenti z celkového počtu.             
 

Príjem základných živín: 
 

 príjem bielkovín bol prekročený u respondentov všetkých vekových kategórií, avšak 
najviac u starších žien a starších mužov v počte á 15 respondentov u oboch skupín, ako 
i v kategórii mladších žien a mladších mužov v počte á 14 respondentov u oboch skupín. V 
poklese príjmu bielkovín sme zaznamenali i naďalej znižujúci sa trend. Najviac respondentov 
v poklese príjmu bielkovín bolo zaznamenaných v kategórii staršie ženy v počte 5 respondenti 
z celkového počtu 20,  

 spotrebu tukov najviac prekročilo 14 respondentov  mužov staršej vekovej kategórie 
35 -59 rokov a  13 mužov mladšej vekovej kategórie, ako i v skupine starších žien v počte 11 
respondentov, pričom v ostávajúcej kategórii mladších žien bolo prekročenie zaznamenané u 8 
osôb, 

 spotreba sacharidov bola znížená vo všetkých vekových kategóriách. 
Z celkového počtu 80 respondentov 12 prekročilo  príjem sacharidov, 

 príjem vitamínu C bol splnený u 34 respondentov, pričom u  väčšiny respondentov 
v počte 46 bol zaznamenaný znížený príjem.  

 
Z pozorovania sme zistili mierne zvýšený výskyt nadhmotnosti u celkom 21 osôb 

a obezity u 31 respondentov z celkového počtu 80.  
 
Hodnoty biochemického vyšetrenia krvi:  

 hodnota celkového cholesterolu bola zvýšená u starších mužov v počte 3 
respondenti  a u mladších žien a mužov v počte 1 respondent u oboch skupín. V kategórii 
starších žien nebola prekročená hladina celkového cholesterolu v krvi,  

 hodnoty triglyceridov prekračovali normu v 10 prípadoch z celkového počtu 80 
respondentov, 

 hladina glykémie bola najviac prekročená v skupine starších žien v počte 8 
respondentov,  v ostatných kategóriách bola hladina glykémia prekročená u 4 osôb. 

 
Pri vyhodnotení biochemických vyšetrení bol zaznamenaný väčší počet respondentov  s  
krvným tlakom v rámci normy, v nižšom počte u starších žien a starších mužov. V týchto 
skupinách  bol zaznamenaný výskyt vyššieho krvného tlaku. Všetky výsledky  dotazníka o 
spotrebe potravín a pohybovej aktivite a životospráve sú  uvedené v tabuľkách. Zaznamenali 
sme pozitívnu  zmenu životosprávy našich klientov, a to vo zvýšenej pohybovej aktivite, v 
zaradení pravidelnej teplej stravy, ovocia a zeleniny. Prevažná väčšina respondentov žije bez 
zlozvykov ako je fajčenie a pitie alkoholu. Väčšina respondentov považuje svoju životosprávu 
za uspokojivú a nemení ju. Vo väčšine prípadov klienti uvádzali, že žijú v strese. Projekt 
sledovanie výživového stavu obyvateľstva má opakovane dobrú odozvu u sledovaných skupín 
populácie a sme od obyvateľov dožadovaní hlavne o meranie základných živín - 
biochemických ukazovateľov lipoproteínového metabolizmu a tlaku krvi. 
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3. V spolupráci s oddelením podpory zdravia skvalitniť poradenskú činnosť zameranú na 
zmenu v stravovacích zvyklostiach obyvateľov, zmenu postoja občanov k vlastnému 
zdraviu, informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, 
o nových druhoch potravín a o rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy  
 
Plnenie:  
 

          V rámci plnenia tejto úlohy bolo odprednášaných 6 prednášok za účelom objasnenia novej 
legislatívy pre pracovníkov manipulujúcich s potravinami. Jedna prednáška bola zameraná na 
hygienu výroby a predaja zmrzliny a jedna prednáška sa týkala metodického návrhu na výkon 
auditu v potravinárskych zariadeniach. Na základe dožiadania z regionálnej tlače boli dané 
podklady k spracovaniu článkov, napr. vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti pre 
pracovníkov v potravinárstve. Úloha bola plnená i prostredníctvom poradenských činností 
realizovanými poradňou zdravia. Taktiež úloha bola plnená aj sledovaním a usmerňovaním 
stravovacích návykov a pohybovej aktivity v rámci monitorovacieho projektu „Sledovanie 
vybraných výživových ukazovateľov u vybraných skupín populácie SR“. Výsledky 
monitorovania boli spracované k 15. 12. 2009, zaslané KO a gestorovi úlohy RÚVZ Poprad.  
 
4. Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 
nutričných látok  
 
Plnenie:  
 
Úloha plnená konzultáciami zameranými na označovanie výrobkov, uvádzanie zoznamu 
alergénov v jedálnych lístkoch v ZSS a konzultáciami vo veci zabezpečenia hygienických 
priestorov na výrobu cukrárenských výrobkov, ako i zabezpečenia atestov k materiálom 
a predmetom prichádzajúcim do styku s potravinami.    
 
5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov  
 
Plnenie:  
 

        Uplatnenie zápisníc na výkon ŠZD a ÚKP v praxi, pripomienkovanie návrhu protokolu        
na odber vzoriek v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri výkone, pripomienkovanie 
check listov k výrobe a predaju zmrzliny, pripomienkovanie návrhu prevádzkového poriadku a 
zaslanie návrhov k počítačovému spracovaniu údajov informačného systému v hygiene výživy.  

   Na základe požiadavky stanovenia limitu na obsah dusitanov, dusičnanov vo výrobkoch detskej 
a dojčenskej výživy, ako podkladu pre prijatie záväzného ukazovateľa do legislatívy, boli 
odoberané vzorky  uvedených potravín v celkovom počte 10. Obdobne je sledovaný i obsah 
gluténu v bezgluténových potravinách a akrylamidu vo vyprážaných výrobkoch.  
 
6.Zabezpečiť výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky 
rizikových potravín s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania mikrobiologických 
kritérií a systémov SVP nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné diétne 
použitie, vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potraviny pre 
dojčatá a malé deti a výživových doplnkov  
 
 
 
 

118



Plnenie:  
 

     V roku 2009 sa pokračovalo v plnení úlohy zabezpečiť ÚKP nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, vrátane potravín na osobitné diétne použitie, potravín 
pere celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové 
doplnky, v súlade s viacročným národným plánom pre ÚKP.   

   Úradná kontrola potravín bola zameraná na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek 
pri výrobe a manipulácii s potravinami, vrátane ich predaja, na kontrolu zdravotnej neškodnosti 
potravín vyrábaných a uvádzaných do obehu a kontrolu označovania týchto potravín.  
1. Reziduá pesticídov v potravinách pre dojčatá a malé deti, PCB 
- reziduá prípravkov na ochranu rastlín – v mesiaci júl boli odobraté 2 vzorky potravín pre 
dojčatá a malé deti na báze obilia, ovocia a zeleniny,  ktoré boli doručené na analýzu ÚVZ SR 
Bratislava,  
- PCB -  bola  odobratá 1 vzorka v mesiaci apríl, na báze mlieka s vyšším obsahom tuku, 
analyzovaná RÚVZ Žilina. 
Prítomnosť sledovaných reziduí pesticídov a PCB nebola potvrdená v žiadnej z vyšetrených 
vzoriek potravín. Nebol presiahnutý maximálny limit reziduí, stanovený legislatívou 
a vyhodnotené výsledky vykázali hodnoty pod limitom kvantifikácie. 
2. Dusitany, dusičnany v potravinách pre dojčatá a malé deti  
- dusitany a dusičnany – na vyšetrenie bolo odobratých pri plnení úlohy 10 vzoriek ostatných 
potravín na výživu dojčiat a malých detí s obsahom mrkvy a listovej zeleniny. Výsledky boli 
v súlade s limitom uvedeným nariadením č. 1881/06 EP a Rady. Vzorky boli analyzované 
RÚVZ Žilina. 
3. Mykotoxíny -  patulín, aflatoxín B1  
- úloha bola riešená odberom 6 vzoriek potravín detskej a dojčenskej  výživy (na báze ovocia 
– prioritne s obsahom hrozna a jabĺk a na báze obilia) za účelom monitoringu mykotoxínov -
 patulínu, aflatoxínu B1, pričom laboratórny rozbor bol vykonaný RÚVZ so sídlom v Poprade. 
Prítomnosť sledovaných ukazovateľov nebola prekročená ani v jednom prípade tak, aby nález 
prekračoval maximálnu povolenú hodnotu.  
4. Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením 
- pre posudzovanie špecifických kritérií zdravotnej bezpečnosti – fyzikálne riziko a kontrola 
označovania – bola v mesiaci september odobratá a vyšetrená na ÚVZ SR 1 vzorka orechov. 
Vyšetrená vzorka nevykazovala vlastnosti potraviny ošetrenej ionizujúcim žiarením.   
5. Obsah gluténu v bezgluténových potravinách 
- v rámci plnenia úlohy bola pozornosť zameraná na laboratórnu kontrolu obsahu gluténu 
v potravinách označených ako vhodných pri diéte pre celiatikov (múka, cestoviny a pekárske 
výrobky), pričom 1 vzorka odobratá na vyšetrenie, analyzovaná v spolupráci s RÚVZ Žilina, 
vyhovela národným požiadavkám PK SR. Taktiež kontrola označenia bola v súlade s platnou 
legislatívou.   
6. Výživové doplnky   
      - minerálne, vitamínové a kombinované, obsahujúce rastlinnú zložku – odobraté 2 vzorky 
výživových doplnkov v lekárňach na stanovenie chemického a  mikrobiologického rizika 
s vyhovujúcimi výsledkami vyšetrenia, 
- bylinné čaje z liečivých rastlín, resp. zmesi rastlín uvádzané ako výživové doplnky –  
  odobraté 2 vzorky čajov, s kontrolou označovania, na vyšetrenie chemického  
a mikrobiologického rizika, pričom lab. nález bol negatívny. 
 7. Špecifické kritériá zdravotnej bezpečnosti – chemické riziko -   kadmium   
-  v mesiaci august boli odobraté 2 vzorky orechov  a zaslané na RÚVZ Žilina na vyšetrenie 
prítomnosti kadmia. Výsledky preukázali zdravotnú bezchybnosť vo vyšetrovanom 
ukazovateli.  
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8.  Sledovanie akrylamidu vo vybraných druhoch požívatín 
- sledovanie tejto toxickej látky, ktorá vzniká v potravinách prirodzenou cestou pri tepelných 
úpravách, bolo zabezpečené odberom 2 vzoriek zemiakových hranoliek zo zariadení 
poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia. Vzorky boli laboratórne vyšetrené na RÚVZ  
Žilina.  
9. Kumarín 
- uvedené vyšetrenie bolo zabezpečené odberom 1 vzorky cereálneho výrobku s obsahom 
škorice a laboratórnou analýzou v spolupráci s RVPS Dolný Kubín s vyhovujúcim výsledkom.  
10. Hotové pokrmy zo ZSS – NaCl 
- v mesiaci január 2009 boli odobraté 3 vzorky celého menu v zariadení spoločného 
stravovania. Vyšetrenie bolo zabezpečené RÚVZ Žilina, pričom výsledok bol vyhovujúci. 
Celkové zhodnotenie odobratých vzoriek, ako i výsledkov z ÚKP, je uvedené v bode 9. 
 
7.Preventívne opatrenia v oblasti kozmetických výrobkov s osobitným zameraním na 
alergény a zakázané látky  
 
Plnenie:  

 
     V zmysle plnenia úlohy bolo vykonaných 10 inšpekcií zameraných na zistenie úplnosti 
dokumentácie výrobkov dovážaných do prevádzkových jednotiek, ako i na označovanie 
vybraných regulovaných látok v zložení a na obale kozmetických výrobkov v zmysle platnej 
legislatívy. Kontrola požadovanej vybranej dokumentácie  bola vykonaná i u  distribútorov 
a dopravcov, ktorí vykonávajú činnosť dovozu z krajín EÚ, veľkoobchodné skladovanie 
a distribúciu pre maloobchod. Nedostatky zistené pri výkone boli riešené uložením opatrení 
priamo v zázname.  
Súčasťou národného plánu odberu vzoriek bol i odber vzoriek kozmetiky z domácej 
i zahraničnej produkcie na cielené sledovanie vybraných látok (stanovenie deklarovaných 
konzervačných látok a prítomnosť konzervačných látok v detskej kozmetike) vykonávaný      
vo veľkoskladoch, supermarketoch i maloobchodných predajniach.  Celkom bolo odobratých 
10 vzoriek, ktoré boli vyšetrené v laboratóriu RÚVZ Poprad a ÚVZ SR Bratislava 
s vyhovujúcimi výsledkami. Cielené sledovania boli v stanovených termínoch vyhodnocované.  
Plnenie úlohy bolo vyhodnotené v zmysle stanoveného plánu a výkon vykonávaný na kontrolu 
bezpečnosti kozmetických výrobkov v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. 
a s Nariadením vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické 
výrobky v znení neskorších predpisov v oblasti zakázaných, povolených a iných regulovaných 
látok a označovania kozmetických výrobkov.  
 
8.Znižovanie zdrojov kontaminácie potravín CL v rozsahu dusičnany, dusitany, dioxíny, 
ťažké kovy, mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely 
vrátane potravín pre dojčatá a malé deti a pre epid. rizikové druhy potravín  
 
Plnenie:  
 

          Cieľom plnenia úlohy je zistenie hladiny kontaminácie uvedenými cudzorodými látkami 
v dojčenskej a detskej výžive s obsahom mrkvy, listovej zeleniny, jablka, hrozna a živočíšnych 
zložiek.   
Úloha je plnená odberom 10 vzoriek v priebehu roka za účelom monitorovania hodnôt NO3, 
NO2. Sledovanie hodnôt je i s cieľom stanovenia záväzného limitu vyšetrovaných 
kontaminantov ako podkladu k prijatiu legislatívnych ukazovateľov. Súčasťou odberu je 
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i výkon štátneho zdravotného dozoru v rozsahu kontroly podmienok skladovania a označovania  
daných výrobkov.  
Ďalej bola úloha riešená odberom 6 vzoriek potravín detskej a dojčenskej výživy na báze 
ovocia (prioritne s obsahom hrozna a jabĺk) a na báze obilia na stanovenie mykotoxínov- 
aflatoxínu B1 a patulínu vyšetrených laboratóriom RÚVZ Poprad.  Taktiež boli odobraté 2 
vzorky výživových doplnkov v lekárňach a 2 vzorky bylinných čajov uvádzaných ako 
výživové doplnky na stanovenie chemického a  mikrobiologického rizika s vyhovujúcimi 
výsledkami vyšetrenia. Za účelom zistenia prítomnosti PCB bola odobratá a laboratóriom 
RÚVZ Žilina analyzovaná 1 vzorka na báze mlieka s vyšším obsahom tuku. Na stanovenie 
reziduí pesticídov prípravkov na ochranu rastlín boli odobraté 2 vzorky dojčenskej a detskej 
výživy na báze mlieka, obilia a zeleniny s doručením na analýzu na ÚVZ SR Bratislava. 
Odobraté vzorky vykázali zdravotnú bezchybnosť. 
 
9.Výkon úradnej kontroly nad potravinami v rámci viacročných národných plánov 
kontroly podľa požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 
(čl. 43) a v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov podľa kompetencií  
 
Plnenie:  
 
1. Úradnú kontrolu potravín vykonávali pracovníci oddelenia hygieny výživy a PBP  
v zariadeniach okresu Čadca, ktoré regionálne zahŕňa i oblasť Kysucké Nové Mesto. Kontrola 
bola vykonávaná v prevádzkových jednotkách, ktoré sú zaradené do dozoru v zmysle § 23, ods. 
1)  zákona  NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v zmysle  
Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín SR, v súlade s Nariadením (ES)  č. 
852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. 

Úradná kontrola bola zameraná na:       
1. epidemiologicky rizikové potraviny ( lahôdkárske výrobky, cukrárske výrobky,   
       zmrzlina) 
2.   potraviny na osobitné výživové účely, vrátane dojčenskej a detskej výživy 
3.   výživové doplnky na báze vitamínov a minerálnych látok 
4.   prírodné minerálne vody, pramenité prírodné vody a balené pitné vody 
5.   bezgluténové potraviny 
6.   potraviny a pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania  
7.   potraviny na báze GMO 
8.   ostatné potraviny z hľadiska zdravotnej bezpečnosti 
 
Pri výkone bola sústredená pozornosť na: 

1. preverenie všetkých systémov kontroly, ktoré sú spracované prevádzkovateľmi 
2. výkon samotnej inšpekcie, zameranej na pracovné prostredie, strojno-technologické         
vybavenie, skladovanie, expedíciu, dopravu, manipuláciu s polotovarmi, hotovými        
výrobkami, analýzu postupov pri príprave a spracovaní potravín, označovanie potravín 
vyhodnotenie postupov SVP, analýzu rizík a kritických kontrolných bodov v súlade        
s legislatívou 
3. preverenie písomných materiálov a ostatnej evidencie 
4. samotný výkon kontrol vlastnými meracími prístrojmi, porovnanie meraní         
uskutočnených prístrojmi, ktoré používajú prevádzkovatelia 
5. osobitná pozornosť bola venovaná materiálom a predmetom, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami, táto časť bola realizovaná podľa samostatnej osnovy, zaslanej z RÚVZ Poprad   
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Celkový počet zariadení spadajúcich pod ÚKP je 686, v ktorých bolo vykonaných za rok 2009 
897 ÚKP. 79 zariadení nebolo skontrolovaných z dôvodu uzatvorenia prevádzky, čo bolo 
zistené počas výkonu ÚKP, prípadne otvorenia prevádzky len vo večerných hodinách. Jedná sa 
o zariadenia typu hostinec, ktoré sú situované v odľahlých osadách obcí. Pri úradných 
kontrolách bolo v 384 prípadoch zistených 413 nezhôd. Ich odstránenie bolo riešené uložením 
opatrení o uzavretí prevádzky, zahájením správneho konania o uložení pokuty, uplatnením 
blokového konania a stanovením opatrení spolu s termínom odstránenia nedostatku zo strany 
prevádzkovateľov priamo na mieste výkonu ÚK s podmienkou podania písomného oznámenia 
od prevádzkovateľa pre orgán úradnej kontroly o výsledku nápravy. 
 
2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov  
 
Z uvedeného počtu 897 kontrol neboli zaznamenané hygienické nedostatky u 513  
potravinárskych subjektov, avšak u 384 bolo zistené porušenie.  
 
2.1. Frekvencia a typy nezhôd 
 
Najčastejšie nedostatky zisťované v sektore ZSS: 

 nevhodná manipulácia s potravinami 
 kríženie čistej a nečistej časti i napriek vytvoreným podmienkam 
 chýbajúce samostatné zariadenia pre osobnú hygienu zamestnancov 
 chýbajúce označenie pracovných stolov 
 neúplná evidencia o nameraných hodnotách teploty a relatívnej vlhkosti 
 zamrazovanie vyrobených potravín v sektore ZSS a v rýchlom občerstvení 
 potraviny po uplynutí doby spotreby 

 
 Frekvencia a typy nezhôd v ZSS :  
• v hygiene prevádzky -  50 
• v osobnej hygiene – 8 
• v odbornej spôsobilosti –   37 
• v zdravotnej spôsobilosti –  21 
• v overovaní pôvodu potravín –  30 
• v skladovaní potravín –  49 
• v manipulácii s potravinami – 57 
• v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením – 0 
• v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – 3 
• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP  – 8 
2.1.1. pri výrobe a manipulácii s lahôdkárskymi výrobkami, cukrárskymi výrobkami, 
zmrzlinou, min. a pramenitými vodami, výživ. doplnkami, adit. látkami, obalmi a materiálmi 
prich. do styku s potravinami:   
 
• v hygiene prevádzky -  26 
• v osobnej hygiene – 17 
• v odbornej spôsobilosti – 19 
• v zdravotnej spôsobilosti – 3 
• v overovaní pôvodu potravín – 16 
• v skladovaní potravín – 47 
• v manipulácii s potravinami – 45 
• v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením – 0 
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• v priebežnom vzdelávaní zamestnancov –  2 
• v dodržiavaní zásad SVP, HACCP  – 5 
 

 V rámci kontrol v lahôdkárskej časti výroby a predaja boli zaznamenané najmä nezhody 
v časti neúplne vedenej evidencie, ktoré však boli odstránené už počas samotnej úradnej 
kontroly. Odobratých 45 vzoriek vykázalo 2,2 % nevyhovujúcich výsledkov. Odbery boli 
zamerané na mikrobiologické riziko – kritériá hygieny procesu výroby a bezpečnosti potravín 
vrátane vyšetrenia na prítomnosť Listeria monocytogenes , ale i na chemické riziko.   

 V časti cukrárenskej výroby ako i pri predaji bolo zistené nevhodné skladovanie 
(nedodržaná teplota) ako i nevhodná manipulácia s výrobkami, čo malo i za následok zistenie 
nevyhovujúcich mikrobiologických ukazovateľov v 2 odobratých vzorkách, za čo bola 
prevádzkovateľovi po prejednaní uložená i sankcia v blokovom konaní.   
Z celkového počtu 89 odobratých vzoriek, z ktorých oddelenie hygieny detí a mládeže 
odobralo 14, 2 vykázali nevyhovujúce výsledky vo zvýšení Koliformných baktérií, čo 
predstavuje 2,2 % závadnosť. Odbery boli zamerané najmä na mikrobiologické riziko, ale i na 
sledovanie chemického rizika so stanovením syntetických farbív a náhradných sladidiel.   
Na základe zistených závažných nedostatkov vo výrobnej časti cukrárenských výrobkov bol 
uplatnený v jednom prípade zákaz činnosti a v jednom prípade zákaz celej prevádzky (viď časť 
sankcie).   

 Pri výrobe zmrzliny bolo odobratých celkom 121 vzoriek, z ktorých v 6 boli prekročené 
množstvá Koliformných baktérií a kvasiniek, čo predstavuje 4,95 % závadnosť. Sledovanie 
chemického rizika bolo zamerané na zisťovanie syntetických farbív.  
V tomto roku sme boli požiadaní o vydanie rozhodnutí k umiestneniu výrobníkov zmrzliny    
na výrobu zmrzliny studenou cestou priamo do zápultí reštauračných zariadení.                     Po 
zabezpečení základných hygienických požiadaviek uvedených v PK bola daná činnosť 
odsúhlasená, avšak pri úradných kontrolách zameraných na odber vzoriek bolo zistené, že        
vo výrobníkoch zmrzliny nastavenie teploty na uchovávanie zmrzlinovej zmesi nie je v súlade 
s podmienkami kódexu. Distribútorom týchto výrobníkov boli spoločnosti sídliace v ČR, ktorí 
argumentovali tým, že legislatíva v ČR umožňuje uchovávanie zmrzlinových zmesí pri vyšších 
teplotách. Len v jednom takomto prípade sme zaznamenali nevyhovujúce laboratórne výsledky 
odobratých vzoriek (Koliformné baktérie) a prevádzkovateľ činnosť výroby následne ukončil.   
 
Najčastejšie nezhody pri úradných kontrolách:  
 uchovávanie zmrzlinových zmesí v nesúlade s podmienkami PK SR   
 chýbajúce údaje v evidencii o otvorení hlboko zmrazených zmrzlín 
 výkon činnosti bez dokladu o odbornej spôsobilosti  
 nedostatočne vedená evidencia SVP a sanitácie  
 neodložené vzorky z vyrobených zmrzlín a chýbajúca evidencia – najčastejšie zistené     

          u výrobcov pochádzajúcich z iných krajín (Chorvátsko)  
 

 Minerálne, stolové vody – 22  vzoriek prírodnej minerálnej, pramenitej a balenej pitnej  
vody, z toho 1 vzorka bola vyšetrená na ÚVZ SR Bratislava, výsledky vykázali zdravotnú  
nezávadnosť. Úloha týkajúca sa odberu a vyšetrenia 3 vzoriek veľkoobjemovo balenej vody 
v tzv. watercooleroch spolu s odberom sterov bola pozastavená.    

 Potraviny na báze GMO - vyšetrená 1 vzorka – ryža zo zariadenia spoločného stravovania – 
s vyhovujúcim výsledkom. Vzorka vyšetrená v laboratóriu ŠVPS Dolný  Kubín. V rámci 
kontrolnej činnosti nebolo zistené porušenie v označovaní GMO na kontrolovaných výrobkoch, 
v spoločnom stravovaní nie sú ponúkané jedlá týchto surovín na jedálnych lístkoch. 
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 Potraviny na osobitné výživové účely - 29 vzoriek dojčenskej a detskej výživy na 
mikrobiologické a chemické vyšetrenie s vyhovujúcimi výsledkami. Taktiež boli odobraté 2 
vzorky ostatných potravín na osobitné výživové účely + 2  vzorky  výživových doplnkov. 

 Zmiešané druhy potravín –  odobratých 109 vzoriek s vyhovujúcimi výsledkami.                 
 Pri odberoch vzoriek minerálnych a pramenitých vôd, pri úradnej kontrole výživových 

doplnkov ako i aditívnych látok  nebol zistený nesúlad v skladovaní, ani v označovaní daných 
výrobkov.  

 Kontrola obalov a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami bola vykonaná na 
základe plánu úradnej kontroly potravín. Boli odobraté 2 vzorky a analyzované  v laboratóriu 
NRC pre predmety bežného používania a obalové materiály v Poprade. Odber bol realizovaný 
podľa stanoveného časového harmonogramu. Pri odbere vzoriek boli vyhotovené i samostatné 
záznamy o úradnej kontrole s odberom vzoriek zamerané na označovanie a dokumentáciu 
v súlade s platnou legislatívou. V prípade jednej z odobratých vzoriek – 4-dielová kuchynská 
súprava z nylonu – bol zistený obsah primárnych aromatických amínov nad medzou 
detekcie, pričom  bolo vykonané hlásenie cez rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá 
a prijaté ďalšie opatrenia (viď text v časti 6). 
Priebežne bol vykonávaný i výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými na 
styk s potravinami bez odberu vzoriek,  pričom bolo vykonaných 15 kontrol so zameraním na 
označovanie a požadovanú dokumentáciu výrobkov dostupných v distribučnej sieti, spolu 
s vyplnením záznamov. Kontroly boli vykonané v súlade s požiadavkami Nariadenia EP 
a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť 
overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat 
a o starostlivosti o zvieratá a Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch 
a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS, 
pričom v 1 prípade bolo zistené ich porušenie, a to v oblasti označovania. Nedostatok bol 
odstránený ešte počas výkonu ÚK.  
 
2.1.2. v bezpečnosti potravín a osobitne v bezpečnosti pokrmov  
 
Nedostatky zistené ÚKP v zariadeniach ZSS sú popísané v bode 2.1. Bezpečnosť pokrmov bola 
sledovaná odberom vzoriek hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia, pričom     z 36  
vzoriek 4 vzorky vykázali nevyhovujúce výsledky vo zvýšenom množstve Koliformných 
baktérií, čo predstavuje 11,11 % závadnosť. Predpokladanou príčinou bola pravdepodobne 
nevyhovujúca osobná hygiena pracovníkov, nedostatočne vykonávaná sanitácia výrobných 
priestorov kuchyne, nedodržanie chladiaceho reťazca a nevhodná manipulácia so surovinami  
a pod. Za zistené nedostatky boli uložené i sankčné opatrenia. 
Vyšetrenie vzoriek v chemických ukazovateľoch vo všetkých prípadoch vykázalo vyhovujúce 
výsledky. Odbery boli zamerané na mikrobiologické riziko, vrátane vyšetrenia Listérie 
monocytogenes v 2 vzorkách zeleninových šalátov a 3 vzorkách hotových jedál z mliečnych 
výrobkov a zo syrov a vyšetrenia na prítomnosť Vibrio parahaemolyticus. Chemické riziko 
bolo sledované vyšetrením NaCl v 3 vzorkách pokrmov pozostávajúcich z celého menu. Pri 
odberoch bola vykonávaná i kontrola označovania na jedálnych lístkoch. 
 
Sledovanie chemických rizík: 
 
1. Reziduá pesticídov v potravinách pre dojčatá a malé deti, PCB 
- reziduá prípravkov na ochranu rastlín – v mesiaci júl boli odobraté 2 vzorky potravín pre 
dojčatá a malé deti na báze obilia, ovocia a zeleniny,  ktoré boli doručené na analýzu ÚVZ SR 
Bratislava,  
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- PCB -  bola  odobratá 1 vzorka v mesiaci apríl, na báze mlieka s vyšším obsahom tuku, 
analyzovaná RÚVZ Žilina.  
Prítomnosť sledovaných reziduí pesticídov a PCB nebola potvrdená v žiadnej z vyšetrených 
vzoriek potravín. Nebol presiahnutý maximálny limit reziduí, stanovený legislatívou 
a vyhodnotené výsledky vykázali hodnoty pod limitom kvantifikácie. 
 
2. Dusitany, dusičnany v potravinách pre dojčatá a malé deti  
- dusitany a dusičnany – na vyšetrenie bolo odobratých pri plnení úlohy 10 vzoriek ostatných 
potravín na výživu dojčiat a malých detí s obsahom mrkvy a listovej zeleniny. Výsledky boli 
v súlade s limitom uvedeným nariadením č. 1881/06 EP a Rady. Vzorky boli analyzované 
RÚVZ Žilina. 
 
3. Mykotoxíny -  patulín, aflatoxín B1  
- úloha bola riešená odberom 6 vzoriek potravín detskej a dojčenskej  výživy (na báze ovocia 
– prioritne s obsahom hrozna a jabĺk a na báze obilia) za účelom monitoringu mykotoxínov -
 patulínu, aflatoxínu B1, pričom laboratórny rozbor bol vykonaný RÚVZ so sídlom v Poprade. 
Prítomnosť sledovaných ukazovateľov nebola prekročená ani v jednom prípade tak, aby nález 
prekračoval maximálnu povolenú hodnotu.  
 
4. Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením 
- pre posudzovanie špecifických kritérií zdravotnej bezpečnosti – fyzikálne riziko a kontrola 
označovania – bola v mesiaci september odobratá a vyšetrená na ÚVZ SR 1 vzorka orechov. 
Vyšetrená vzorka nevykazovala vlastnosti potraviny ošetrenej ionizujúcim žiarením.   
 
5. Obsah gluténu v bezgluténových potravinách 
- v rámci plnenia úlohy bola pozornosť zameraná na laboratórnu kontrolu obsahu gluténu 
v potravinách označených ako vhodných pri diéte pre celiatikov (múka, cestoviny a pekárske 
výrobky), pričom 1 vzorka odobratá na vyšetrenie, analyzovaná v spolupráci s RÚVZ Žilina, 
vyhovela národným požiadavkám PK SR. Taktiež kontrola označenia bola v súlade s platnou 
legislatívou.   
 
6. Výživové doplnky   

      - minerálne, vitamínové a kombinované, obsahujúce rastlinnú zložku – odobraté 2 vzorky  
výživových doplnkov v lekárňach na stanovenie chemického a  mikrobiologického rizika  
s vyhovujúcimi výsledkami vyšetrenia, 
- bylinné čaje z liečivých rastlín, resp. zmesi rastlín uvádzané ako výživové doplnky –       
odobraté 2 vzorky čajov, s kontrolou označovania, na vyšetrenie chemického 
a mikrobiologického rizika, pričom lab. nález bol negatívny. 
 

     7. Špecifické kritériá zdravotnej bezpečnosti – chemické riziko -  kadmium   
-  v mesiaci august boli odobraté 2 vzorky  orechov  a zaslané na RÚVZ Žilina  na vyšetrenie 
prítomnosti kadmia. Výsledky preukázali zdravotnú bezchybnosť vo vyšetrovanom 
ukazovateli.  
  
8.  Sledovanie akrylamidu vo vybraných druhoch požívatín 
- sledovanie tejto toxickej látky, ktorá vzniká v potravinách prirodzenou cestou pri tepelných  

   úpravách, bolo zabezpečené odberom 2 vzoriek zemiakových hranoliek zo zariadení 
poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia. Vzorky boli laboratórne vyšetrené na RÚVZ 
Žilina.  
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9. Kumarín 
- uvedené vyšetrenie bolo zabezpečené odberom 1 vzorky cereálneho výrobku s obsahom 
škorice a laboratórnou analýzou v spolupráci s  RVPS Dolný Kubín s vyhovujúcim výsledkom.  
 
10. Hotové pokrmy zo ZSS – NaCl 
- v mesiaci január 2009 boli odobraté 3 vzorky celého menu v zariadení spoločného 
stravovania. Vyšetrenie bolo zabezpečené RÚVZ Žilina, pričom výsledok bol vyhovujúci. 
 
2.2. Analýzy nezhôd 
 
Celkom bolo v roku odobratých 493 vzoriek potravín, pričom 13 vykázalo zdravotnú 
závadnosť v mikrobiologických vyšetrovaných ukazovateľoch, čo predstavuje 2,63 %. Vo 
vyšetrovaných chemických ukazovateľoch vzorky potravín vykázali 100% bezpečnosť, avšak 1 
vzorka materiálu a predmetu určeného pre styk s potravinami – 4-dielová kuchynská súprava 
z nylonu – vykázala nevyhovujúce chemické výsledky z dôvodu stanovenia obsahu primárnych 
aromatických amínov nad medzou detekcie.  
 
2.2.1. Výskyt nezhôd  
 
ZSS 

 kríženie čistej a nečistej časti i napriek vytvoreným podmienkam 
 chýbajúci prívod tečúcej teplej vody 
 chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti 
 nedodržanie osobnej hygieny pracovníkov 
 chýbajúce zariadenie pre osobnú hygienu zamestnancov 
 výkon činnosti bez dokladu o odbornej spôsobilosti  
 chýbajúce označenie pracovných stolov 

 
 Lahôdkárska výroba 

 nevhodná manipulácia s potravinami 
 chýbajúce stanovenie limitov stanovených CCP 
 chýbajúce doklady o vzdelávaní pracovníkov 

 
Cukrárenská výroba 

 kríženie čistej a nečistej časti v zariadeniach pre osobnú hygienu zamestnancov 
(spoločné skladovanie osobného a pracovného odevu) 

 neúplná evidencia o nameraných hodnotách teploty a relatívnej vlhkosti 
 úplne chýbajúci systém zabezpečenia hygienického procesu výroby 

 
Zmrzlina 

 nedostatky v skladovaní surovín a uchovávanie zmrzlinových zmesí pri teplote 
nedodrž. PK SR 

 nedostatočne vedená evidencia HACCP a sanitácie  
 chýbajúce údaje v evidencii o otvorení hlboko zmrazených zmrzlín 

 
2.2.2. Charakter rizika pochádzajúci z nezhôd  
 

 nedodržanie teplotného reťazca vo výrobe, kríženie čistej a nečistej časti – potvrdená 
prítomnosť Koliformných baktérií vo vzorkách zmrzliny 
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 nedodržanie teplotného reťazca počas uchovávania pokrmov v čase výdaja – 
ovplyvnenie zvýšených mikrobiologických ukazovateľov (Koliformných baktérií) 
v odobratých vzorkách pokrmov v ZSS  

 nevhodné skladovanie surovín a zmrzlinovej zmesi – zvýšené hodnoty kvasiniek 
a Koliformných baktérií v odobratých vzorkách zmrzliny 
 
2.2.3. Hlavná príčina nezhody – porušenie príslušných ustanovení právnych predpisov  
 
Bolo zistené porušenie: 
 § 4, § 5, § 9, § 10  zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov; 
 § 6, § 9 Druhá časť, 1. hlava Potravinového kódexu SR, Všeobecné hygienické 

požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré 
osobitné hygienické požiadavky  
 § 85, § 88, § 92, 11. oddiel Hygiena výroby a predaja zmrzliny  
 § 96, § 100, 12. oddiel Hygiena výroby a predaja lahôdkárskych výrobkov  
 Nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 

o hygiene potravín, Kapitola II. článok 4 Všeobecné a osobitné hygienické požiadavky, Príloha 
II, Kapitola I Všeobecné požiadavky na potravinárske priestory 
 
3. Audity  
 
 V súlade s vypracovaným plánom auditov na rok 2009 boli vykonané audity v 7 
prevádzkových jednotkách. Priorita výkonu auditu bola venovaná výrobným prevádzkam 
v okrese, a to 1 lahôdkárskej výrobe, 5 cukrárskym výrobniam a v 1 prípade zariadenie 
spoločného stravovania uzavretého typu – kuchyňa Kysuckej NsP Čadca. Plánovaný počet 
auditov bol splnený a výsledky preukázali nasledovné zistenia: 
• Vo všetkých auditovaných zariadeniach boli spracované protokoly o zistených 
nezhodách v počte od 1 do 3 protokolov s tým, že na prejednaní a spísaní záverečnej správy 
boli kontrolované systémy vyhodnotené ako podmienečne bezpečné.             
• V 1 prípade  – cukrárenská výrobňa – nám po oznámení výkonu auditu nebol dodaný 
požadovaný rozsah dokumentov prevádzkovateľom, a to ani po opakovanom vyzvaní. 
Z uvedeného dôvodu bola priamo v prevádzke vykonaná úradná kontrola, pri ktorej boli 
preukázané závažné hygienické nedostatky v rozsahu nefunkčnej kanalizácie, zaplesnených 
stien, zníženej prevádzkovej hygieny, zníženej hygieny v zariadení pre osobnú hygienu 
zamestnancov a pod. V tomto prípade sme boli nútení audit ukončiť, zahájiť správne konanie 
a podľa § 19, zák. NR SR č. 152/1995 Z. z. bol vydaný zákaz činnosti cukrárenskej výrobne. 
I napriek tomu, že hygienické nedostatky boli odstránené, prevádzkovateľ požiadal o uvedenie 
priestorov do prevádzkovania len na výrobu pekárenských výrobkov.      
Výkon auditov v prevádzkových jednotkách je nesmierne časovo náročný a v mnohých 
prípadoch sa naplnil i predpoklad, že technické nedostatky zistené počas auditov boli riešené 
výkonom samostatnej úradnej kontroly.   

 
Audity vykonané podľa čl. 4 (6) nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER 
 
Personál vykonávajúci úradné kontroly a audit bol preškolený cestou SZU a samoštúdiom 
metodických materiálov a usmernení z ÚVZ SR, účasťou na odbornom seminári, 
organizovaným krajskou odborníčkou pre HV.   
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Audity a inšpekcie kontrolných orgánov – čl. 5(3) nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER 
 
Na výkon auditu boli pracovníci delegovaní písomne regionálnym hygienikom.  
Plány auditov na r. 2010 s konkrétnym zoznamom prevádzok budú zaslané hlavnej odborníčke 
v priebehu januára 2010. 
 
4.Postupy na zabezpečenie efektívnosti 
 
4.1. Postupy na zabezpečenie zhody prevádzkovateľmi  
 
Viaceré prevádzkové jednotky majú spracované na zabezpečenie kontroly bezpečnosti 
výrobkov systém HACCP, SVP a prevádzkové poriadky. Ich uplatnenie v značnej miere závisí 
nielen od prevádzkovateľa, ale aj od výkonných pracovníkov a v prenesení zodpovednosti za 
daný úsek práce. Prevádzkovatelia sú povinní dodržiavať platnú legislatívu a v prípade zistenia 
nedostatkov rešpektovať postup navrhnutý kontrolným orgánom na ich odstránenie.   
 
4.2. Postupy prijaté na zabezpečenie efektívneho fungovania služieb úradnej kontroly 
 
 Vypracovanie efektívneho jednotného systému evidencie s následným výstupným 

vyhodnotením údajov 
 Prehodnotiť počty pracovníkov na oddelení HV, ktorí okrem výkonu úradnej kontroly 

zabezpečujú všetky činnosti spojené s výkonom ŠZD 
 Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie pracovníkov, pričom obsah školení a vzdelávacích 

aktivít zamerať na vykonávanú činnosť 
  
4.3. Postupy prijaté na odstránenie vymáhania práva : 
 
ZSS 
• počet vydaných rozhodnutí k prevádzke súhlasných/nesúhlasných – 105/1  
• počet opatrení uložených priamo v zázname – 11  
• počet opatrení vydaných rozhodnutím – 11 opatrení v 9 rozhodnutiach 
• počet rozhodnutí o zákaze činnosti/prevádzky – 0/0 
• počet opatrení na mieste podľa § 55 ods. 2 písm. g) - 5 
• počet pokút/suma  4/1200 €/36 151,-Sk, z ktorých bolo uhradených  4/1200 €/36 151,-Sk 
• počet blokových pokút/suma – 59/944 €/28 439,- Sk 
• úhrada nákladov/suma – 1/115,56 €/3 481,-Sk 
 
Výroba, manipulácia a umiestňovanie potravín na trh 
• počet vydaných rozhodnutí k prevádzke súhlasných/nesúhlasných – 98/1 
• počet opatrení uložených priamo v zázname – 9 
• počet opatrení vydaných rozhodnutím – 9 opatrení v 6 rozhodnutiach 
• počet rozhodnutí o zákaze činnosti/prevádzky – 1/1 
• počet pokút/suma  3/1150 €/34 645,- Sk, z ktorých bolo uhradených 3/1150 €/34 645,-Sk 
• počet blokových pokút/suma – 7/112 €/3 374,-Sk 
• úhrada nákladov/suma – 6/257,06 €/7 744,-Sk 
Zistenie menej závažných nezhôd bolo odkonzultované a prejednané počas výkonu ÚKP 
s uložením opatrení priamo v zázname. Závažné nezhody boli prejednané  s prevádzkovateľmi 
s následným uložením sankcií: 
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 V 1 prípade  uložené podľa §21, ods. 1, písm.) a § 19, ods. 1, písm. e) a § 12, ods. 1, písm. b) 
zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov opatrenie na 
zabezpečenie povinnosti vykonávania pravidelnej sanitácie z dôvodu opakovaného zistenia 
nevyhovujúcich výsledkov vyrábaných lahôdkárskych výrobkov, ako i sterov z pracovného 
prostredia (prítomnosť Koliformných baktérií, v steroch E. voli).     
 
 V 6 prípadoch zahájené správne konanie podľa § 28, ods. 1 zák. č. 152/1995 Z. z. v 2  

výrobných zariadeniach rýchleho občerstvenia, v 1 cukrárni, v 2 zariadeniach spoločného 
stravovania a v 1 supermarkete typu TESCO v celkovej sume vo vymenovaných prevádzkach 
2150 €/64 771,- Sk. Dôvody sú uvedené v nezhodách, uložená výška pokuty v plnom rozsahu 
uhradená. 
 
 V 7 prípadoch bola uplatnená náhrada nákladov vo výške 372,62 €/11 223,- Sk za 

nevyhovujúce vzorky zmrzliny a cukrárske výrobky.  
 
  V 1 prípade uplatnený zákaz činnosti výroby cukrárenských výrobkov, podľa § 19 cit. 

zákona č. 152/1995 Z. z. v dôsledku  zistenia kríženia čistých a nečistých častí, nevhodne 
vyčlenených sociálnych zariadení pre zamestnancov, nedostatočných pracovných plôch a pod. 
Nedostatky v plnom rozsahu odstránené, činnosť obnovená.  
 
 V 1 prípade vydaný podľa § 19 citovaného zákona zákaz výroby cukrárenských 

a pekárenských výrobkov z dôvodu preukázania závažných hygienických nedostatkov 
v rozsahu nefunkčnej kanalizácie, zaplesnených stien, zníženej prevádzkovej hygieny, zníženej 
hygieny v zariadení pre osobnú hygienu zamestnancov a pod. I napriek tomu, že hygienické 
nedostatky boli odstránené, prevádzkovateľ požiadal o uvedenie priestorov         do 
prevádzkovania len na výrobu pekárenských výrobkov.      

 
  Najčastejšie využívaným sankčným opatrením bolo blokové konanie v  66 prípadoch, 

pričom uložená suma činí 1056 €/31 813,- Sk. Blokové konanie ako forma sankcie je  
uplatnené najčastejšie priamo pracovníkom zúčastňujúcim sa výroby a manipulácie 
s potravinami. 
 
 V 3 prípadoch boli v zmysle § 19 a § 23  zákona  NR SR č. 152/1995  Z . z. o  potravinách     

   v znení neskorších predpisov vydaných 8 opatrení v súvislosti so stiahnutím zdravotne 
nebezpečných výrobkov z distribučnej siete a informovanosti pre spotrebiteľa. Jednalo sa 
o materiály a predmety určené pre styk s potravinami z hlásení rýchleho výstražného systému.  
 
  V roku 2009 sme zaznamenali 10 podnetov, z ktorých 7 bolo po šetrení neopodstatnených. 

V 3 prípadoch boli podnety uzavreté ako čiastočne opodstatnené. Jednalo sa o potvrdenie 
nedostatkov v osobnej a prevádzkovej hygiene. Dva podnety boli zamerané na riešenie ponuky 
predaja výživových doplnkov internetom, pričom označovanie bolo v súlade s príslušnou 
hlavou PK SR, taktiež rozsah dokumentácie bol vyhovujúci.      
 
5. Prehľad celkového plnenia  
 
Celkom bolo vykonaných 897 kontrol, pri ktorých bolo zistených 413 nezhôd. Najviac nezhôd 
bolo zaznamenaných v nedodržaní osobnej a prevádzkovej hygieny, nedokladovaní odbornej 
spôsobilosti, nevhodnom skladovaní potravín, chýbajúcej evidencii CCP a sanitácie.   
Celkom bolo odobratých 493 vzoriek potravín, pričom 13 vykázalo zdravotnú závadnosť, čo 
predstavuje 2,63 %. Závadnosť bola potvrdená v mikrobiologických ukazovateľoch 
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prítomnosťou Koliformných baktérií a kvasiniek. Vo vyšetrovaných chemických 
ukazovateľoch vzorky potravín vykázali 100% bezpečnosť, avšak 1 vzorka materiálu 
a predmetu určeného pre styk s potravinami – 4-dielová kuchynská súprava z nylonu – 
vykázala nevyhovujúce chemické výsledky z dôvodu stanovenia obsahu primárnych 
aromatických amínov nad medzou detekcie (viď tab.č.1, 2). 
 
6. Zhodnotenie vykonaných kontrol v náväznosti na hlásenie systémom RAPID ALERT 
 
Na základe zaslania informácie prostredníctvom RAPID systému nám boli zaslané 2  hlásenia 
na zistenie výskytu zdravotne nebezpečných potravín (prítomnosť dioxínov treščej pečeni, 
nedeklarovaná mliečna zložka v horkej čokoláde), pričom na základe týchto hlásení bolo 
vykonaných celkom 12 kontrol. 3 hlásenia sa týkali materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami na vykonanie príslušných opatrení. V dôsledku týchto hlásení bolo vykonaných 
21 šetrení formou kontrol, telefonických dožiadaní a emailových podaní. Po obdržaní hlásení 
v rámci systému boli okamžite prijaté opatrenia orgánom verejného zdravotníctva a naším 
úradom, nakoľko dovozca spadal do nami dozorovaného regiónu. Po prejednaní nedostatkov 
boli vydané 2 rozhodnutia s uložením 4 opatrení.     
Na základe výsledkov laboratórnych rozborov, ktoré potvrdili zdravotnú nebezpečnosť 
výrobku 4-dielová kuchynská súprava z nylonu, odobratého tunajším RÚVZ v rámci plánu ÚK, 
boli zaslané podklady na hlásenie do systému RAPID ALERT. Následne bolo vydané opatrenie 
na zabezpečenie stiahnutia predmetného výrobku z trhu a uložená povinnosť informovať 
spotrebiteľa o zdravotnej škodlivosti výrobku v zmysle §19, ods. 1, písm. e) zákona NR SR č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a čl. 54, ods. 2, písm. h)   nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za 
účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmovinového práva a predpisov 
o zdraví zvierat a starostlivosť o zvieratá v súčinnosti s čl. 24, ods. 1, čl. 25 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na 
styk s potravinami  a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS. Podklady o zistení 
a vydaných opatreniach boli  odoslané ÚVZ SR.            
 
7. Aktualizácia národného kontrolného plánu  
 
Podľa osnovy sa nevypĺňa.  
 
8. Vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich ÚK za rok 2009 
 
Pracovníkom vykonávajúcim úradnú kontrolu potravín bola umožnená účasť  na  nasledovných 
vzdelávacích akciách: 
1.) Odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich ÚKP –   
- požiadavky na výkon ÚK nad potravinami, SZU Bratislava 
- označovanie potravín, SZU Bratislava   
- výkon ÚK v zariadeniach ZSS, SZU Bratislava  
- výkon dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné výživové 
účely, rýchly výstražný systém, označovanie potravín v spolupráci so ŠVPS Bratislava 
 
2.) Seminár ÚVZ SR Bratislava – zákon o ochrane nefajčiarov 
3.) Seminár MZ SR a ÚVZ SR Bratislava – Nové trendy vo výžive   
4.) Odborný seminár zameraný na výkon auditov v potravinárskych zariadeniach, 
poriadaný KO HV RÚVZ Martin 
5.) Účasť na celoslovenských poradách vedúcej oddelenia v Zuberci a Štrbskom Plese. 
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6.) Účasť na krajských poradách poriadaných krajskou odborníčkou HV – Liptovský 
Mikuláš, Žilina 
7.) Účasť na seminároch poriadaných RÚVZ Čadca 
8.) Pracovné porady oddelenia. 
9.) III. ročník konferencie „Úradné kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými  na styk 
s potravinami“  - Praha 
10.) Zvyšovanie kvalifikácie v odbore verejné zdravotníctvo vysokoškolským štúdiom u 2 
prac. – Trnavská univerzita v Trnave 
11.) Absolvovanie prípravného kurzu s následným vykonaním kvalifikačnej skúšky         
na výkon práce v zdravotníctve 
 
9. Celkový počet zamestnancov pre ÚK k 30. 12. 2009 
 
Na oddelení HV a PBP pracuje celkom 6 zamestnancov, z toho 1 VŠ – MVDr. - vedúci 
oddelenia, 1 iný VŠ – Ing., 1 – VŠ - Bc verej. zdrav., 3 dipl. ahe , z ktorých 1 dipl. ahe je od 
01.01.2009  na MD. Na oddelení HDM pracuje 1 VŠ – MUDr. a 3 dipl. ahe.   
 
Prílohy: 
Tab. č. 1 – vyhodnotenie odberov vzoriek potravín. 
Tab. č. 2 – vyhodnotenie inšpekcií na mieste           
                                                        

Vyhodnotenie odberov vzoriek potravín        
          

 RÚVZ so sídlom v Čadci     
 Obdobie : od 01.01.2009 do 31.12.2009 

    

 
Tabuľka 1 

        

22. december  2009         
          

Por. čís. Výrobok Mikrobio- 
logická 

kontami- 
nácia 

Iná 
kontami- 

nácia 

Zloženi
e 

výrobk
u 

Označe- 
nie 

výrobku 

Iné Počet 
nevyho- 
vujúcich 
vzoriek 

Celkový 
počet 

vzoriek 

% nevyho- 
vujúcich 
vzoriek 

1 Syry a bryndza zo Slovenska 0 0 0 0 0 0 5 0,00 

2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0 0 0 0 2 0,00 
3 Vajcia a výrobky z vajec 0 0 0 0 0 0 2 0,00 
4 Mäso a výrobky z mäsa, 

zverina a hydina 
0 0 0 0 0 0 4 0,00 

5 Ryby a morské živočíchy 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
6 Tuky a oleje 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
7 Polievky, bujóny a omáčky 0 0 0 0 0 0 2 0,00 
8 Cereálie a pekárenské 

výrobky 
0 0 0 0 0 0 10 0,00 

9 Ovocie a zelenina 0 0 0 0 0 0 3 0,00 
10 Byliny a koreniny 0 0 0 0 0 0 23 0,00 
11 Nealkoholické nápoje 0 0 0 0 0 0 1 0,00 
12 Víno 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
13 Alkoholické nápoje (iné ako 

víno) 
0 0 0 0 0 0 1 0,00 

14 Zmrzlina a dezerty 6 0 0 0 0 6 121 4,96 
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15 Kakao, kakové prípravky, 
káva, čaje (okrem ovocných a 
bylinných) 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

16 Cukrovinky 0 0 0 0 0 0 23 0,00 
17 Orechy a výrobky z orechov 0 0 0 0 0 0 3 0,00 
18 Hotové jedlá 1 0 0 0 0 1 28 3,57 
19 Detská a dojčenská výživa 0 0 0 0 0 0 33 0,00 
20 Výživové doplnky 0 0 0 0 0 0 2 0,00 
21 Ostatné potraviny na osobitné 

výživové účely 
0 0 0 0 0 0 2 0,00 

22 Prídavné látky (aditíva) 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
23 Materiálny a predmety, 

prichádzajúce do styku s 
potravinami 

0 1 0 0 0 1 2 50,00 

24 Lahôdkarske výrobky 1 0 0 0 0 1 50 2,00 
25 Cukrárske výrobky 2 0 0 0 0 2 94 2,13 
26 Minerálne vody 0 0 0 0 0 0 13 0,00 
27 Pramenité vody a balené pitné 

vody 
0 0 0 0 0 0 10 0,00 

28 Ovocné a bylinné čaje 0 0 0 0 0 0 2 0,00 
29 Kuchynská soľ 0 0 0 0 0 0 24 0,00 
30 Pokrmy rýchleho občerstvenia 3 0 0 0 0 3 14 21,43 

31 Ostatné 0 0 0 0 0 0 19 0,00 
 Spolu 13 1 0 0 0 14 493 2,83 

 
 
Vyhodnotenie inšpekcií na mieste 

       

        
 RÚVZ : RÚVZ so sídlom v Čadci   
Obdobie : od 01.01.2009 do 31.12.2009 
 

     

Tabuľka 2        
22. december  2009        

   
 Primárni  

výrobcovia 
Výrobcovia
 a baliarne

Distribútori 
a 

dopravcovi
a 

Maloobcho
d 

Sektor 
služieb 

Výrobcovia 
predávajúci 
hlavne na 

maloobchod
nej báze 

Spolu 

Počet podnikateľských 
subjektov 

 
0 

 
9 

 
3 

 
58 

 
687 

 
39 

 
686 

Počet kontrolovaných 
subjektov 

 
0 

 
10 

 
3 

 
41 

 
423 

 
36 

 
508 

Počet kontrol 0 24 1 110 806 100 897 
Počet subjektov s 
nevyhovujúcimi 
výsledkami 

 
0 

 
5 

 
6 

 
26 

 
333 

 
18 

 
384 

Hygiena (HACCP, 
školenia) 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 
13 

 
2 

 
18 

Celková hygiena 0 2 0 1 12 1 16 
Zloženie potravín 0 0 0 1 0 0 1 
Kontaminanty (iné ako        
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mikrobiologické) 0 0 0 0 0 0 0 
Označovanie 0 0 0 0 1 0 1 
Iné 0 5 2 26 327 17 377 

 
 
10.Zabezpečiť úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľov pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných 
systémov Spoločenstva, ako sú RASFR nad potravinami a RAPEX nad 
kozmetickými výrobkami  
 
Plnenie:  

     Na základe zaslania informácie prostredníctvom RAPID systému nám boli zaslané 2  
hlásenia na zistenie výskytu zdravotne nebezpečných potravín (prítomnosť dioxínov treščej 
pečeni, nedeklarovaná mliečna zložka v horkej čokoláde), pričom na základe týchto hlásení 
bolo vykonaných celkom 12 kontrol. 3 hlásenia sa týkali materiálov a predmetov určených na 
styk s potravinami na vykonanie príslušných opatrení. V dôsledku týchto hlásení bolo 
vykonaných 21 šetrení formou kontrol, telefonických dožiadaní a emailových podaní. Po 
obdržaní hlásení v rámci systému boli okamžite prijaté opatrenia orgánom verejného 
zdravotníctva a naším úradom, nakoľko dovozca spadal do nami dozorovaného regiónu. Po 
prejednaní nedostatkov boli vydané 2 rozhodnutia s uložením 4 opatrení.     
Na základe výsledkov laboratórnych rozborov, ktoré potvrdili zdravotnú nebezpečnosť 
výrobku 4-dielová kuchynská súprava z nylonu, odobratého tunajším RÚVZ v rámci plánu ÚK, 
boli zaslané podklady na hlásenie do systému RAPID ALERT. Následne bolo vydané opatrenie 
na zabezpečenie stiahnutia predmetného výrobku z trhu a uložená povinnosť informovať 
spotrebiteľa o zdravotnej škodlivosti výrobku v zmysle §19, ods. 1, písm. e) zákona NR SR č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a čl. 54, ods. 2, písm. h) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za 
účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmovinového práva a predpisov 
o zdraví zvierat a starostlivosť o zvieratá v súčinnosti s čl. 24, ods. 1, čl. 25 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na 
styk s potravinami  a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS.  
Podklady o zistení a vydaných opatreniach boli  odoslané ÚVZ SR.            

 
V rámci systému rýchlej výmeny informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch     
(RAPEX) boli pravidelne sledované zaslané hlásenia o nebezpečných kozmetických 
výrobkoch. Celkom bolo vykonaných 64 kontrol priamo v prevádzkach predpokladaného 
výskytu výrobkov, prípadne sledovanie výskytu na trhu pomocou elektronickej pošty. 
Výsledky dozoru boli spracované a zaslané kontaktnej osobe na ÚVZ SR.  
 
 
OBLASŤ OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM  
 
     Zabezpečuje sa na úrovni ÚVZ SR a vybratých RÚVZ v SR. V prípade potreby 
(konzultácií, získavania podkladov a pod.) sa RÚVZ so sídlom v Čadci podieľa na plnení 
dielčich úloh.  
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B) OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA  
 
3.Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života - 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zameraných 
na podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov v SR  
 
Plnenie: 
     Zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života zabezpečujeme 
prostredníctvom uverejňovania článkov v printových, elektronických médiách, na internetovej 
stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci a prostredníctvom edukačno - 
interaktívnych prednášok. V roku 2009 sme prostredníctvom printových i elektronických médií 
a  edukačno, intervenčnými prednáškami spropagovali Svetový deň rakoviny, Svetový deň 
tuberkulózy, Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň proti 
zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi, Svetový deň srdca, Medzinárodný deň 
starších a Európsku kampaň Zdravé pracoviská. 
 

Názov článku Média ( printové a elektronické ) 
Detská obezity a fyzická aktivita internetová stránka Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Čadci 
4. február v znamení Svetového dňa boja 
proti rakovine 

internetová stránka Kysuckého Nového Mesta 
Zvesti Kysuckého Nového Mesta. 

Každý môže pomôcť v boji proti 
tuberkulóze 

Zvesti Kysuckého Nového Mesta  

Ochorenie môže mať súvis aj s mierou 
nezamestnanosti 

MY Kysucké noviny 

Boj proti tuberkulóze internetová stránka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Čadci 

Týždeň zdravia pre verejnosť MY Kysucké noviny, Kysuce, Staškovské noviny, 
internetová stránka mesta Kysucké Nové Mesto, 
Čadca, internetová stránka obce Vysoká nad 
Kysucou, Dunajov, Makov, úradná tabuľa obce 
Dunajov, Olešná, Vysoká nad Kysucou, televízny 
infokanál obce Makov, mestská televízia "VAŠA 
TV" 

Týždeň zdravia pre verejnosť - 
vyhodnotenie 

Kysuce, internetová stránka Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Čadci 

Svetový deň bez tabaku internetová stránka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Čadci, Staškovské noviny 

Medzinárodný deň boja proti drogám internetová stránka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Čadci 

Vyzvi srdce k pohybu Kysuce, Kysucké noviny, Zvesti Kysuckého 
Nového Mesta, internetová stránka Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Čadci, 
internetová stránka obce Čierne, Raková, 
internetová stránka mesta Čadca 

Svetový deň srdca Kysuce, Kysucké noviny, Staškovské noviny 
Európska kampaň Zdravé pracoviská internetová stránka Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Čadci 
Informácia o chrípke internetová stránka Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Čadci 
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7. Priebežne sledovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a analyzovať 
zdravotný stav obyvateľov SR  
 
Plnenie: 
 
     Úloha sa realizuje prostredníctvom Základnej poradne zdravia vyšetrovaním hladín 
cholesterolu, glukózy, triglyceridov, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, meranie krvného 
tlaku a pulzu, antropometrickým meraním (hmotnosť, výška, obvod pásu, obvod bokov) 
a následným vypočítaním WHR a BMI. Vyšetrenia sa vykonávajú dva dni v týždni po celý rok 
a aj i mimo priestorov ambulancie podľa záujmu a materiálnych možností. Počet klientov, ktorí 
boli vyšetrení k 31. 12. 2009 v Základnej poradni, predstavuje počet 464 klientov. Vyšetrenia 
boli dopĺňané o poradenstvo z oblasti zdravej výživy s možnosťou merania telesného tuku 
prístrojom Omron BF 300 a poradenstvo v oblasti odvykania od fajčenia s možnosťou 
vyšetrenia dychu na prítomnosť oxidu uhoľnatého prístrojom Smokerlyzer. Poradenskú činnosť 
sme dopĺňali dostupným zdravotno-výchovným materiálom z Ligy proti rakovine, zo 
spoločnosti Walmark, časopis Zdravý život, Bedeker zdravia  a iné.  
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia  

 
Plnenie: 
  
     Vzdelávanie obyvateľov v regióne Kysúc sme zabezpečili interaktívnymi zdravotno-
výchovnými prednáškami v skupine detí predškolského veku, mládeže, seniorov a mamičiek 
v materskom centre. Uverejňovali sme články v elektronických, regionálnych printových 
médiách i na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v sekcii 
Podpora zdravia. Dentálne zdravie a stomatohygiena sme odprezentovali v Materskej škole 
v Oščadnici, v Materskej škole Fraňa Kráľa v Čadci, v MŠ v Turzovke a v MC Čmeliačik 
v Oščadnici. Prezentácií sa zúčastnilo 53 detí predškolského veku v MŠ v Oščadnici, 66 detí 
predškolského veku v MŠ Fraňa Kráľa v Čadci, 88 detí  predškolského veku v MŠ v Turzovke 
a 10 mamičiek a 4 deti v MC Čmeliačik v Oščadnici. Prezentácie boli doplnené o kvízy, 
animované rozprávky (Lakomý syseľ, Čo sa stalo medvedíkovi, Bol raz jeden život, Maškrtná 
veverička). Deti MŠ v Oščadnici a rovnako i deti MŠ Fraňa Kráľa v Čadci na záver cyklu 
interaktívnych prednášok venovaných dentálneho zdravia dostali diplom s názvom „Bojovník 
proti zubnému kazu“ a darčekové predmety od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (pastelky 
a šilty). V Jednote dôchodcov v Čadci sme pre 37 členov pripravili prezentáciu na tému 
osteoporóza, ktorá bola doplnená o vyšetrenie ukazovateľov kardiovaskulárneho rizika. 
Vyšetrenia sa zúčastnilo 7 členov Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). Členovia JDS dostali 
od Všeobecnej zdravotnej poisťovne perá, propagačné materiály (letáky, nálepky, preukaz 
zdravia, brožúry z Ligy proti rakovine). Mamičkám materského centra sme odprezentovali 
témy: „Obezita v detskom veku“ (prezentácie sa zúčastnilo 11 mamičiek), „Poruchy príjmu 
potravy“ (prezentácie sa zúčastnilo 12 mamičiek), „Bigorexia“ (prezentácie sa zúčastnilo 10 
mamičiek), „Prevencia bolesti chrbtice“ (prezentácie sa zúčastnilo 10 mamičiek), „Dentálne 
zdravie (prezentácie sa zúčastnilo 10 mamičiek)“. Prezentácie boli doplnené o cvičenia 
zamerané na posilnenie podporno-pohybového aparátu, meranie telesného tuku prístrojom 
Omron BF 300, distribúciu zdravotno-výchovný materiál, časopisy (Bedeker zdravia, Zdravý 
život) a DVD s názvom Lakomý syseľ, ktoré sa venuje stomatohygiene a problematike vzniku 
zubného kazu. Všeobecná zdravotná poisťovňa nám pre MC Čmeliačik poskytla pastelky  a ZP 
Dôvera náramky a cukríky. 
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C)  OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE  
 
1.Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí a 
mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, ktorý 
zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7. 8. 2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti  
 
Plnenie: 
 
     V rámci plnenia úlohy sa oddelenie HDM v Čadci zapojilo do projektu „Monitoring 
stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie 
expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál“. 
     Pracovníci odd. HDM vykonali meranie detí /obvod pása, bokov, výška a váha/ spojené 
s meraním tlaku krvi. Vyšetrených bolo 120 detí. Taktiež bola odobraná celodenná strava 
v materských zariadeniach a expedovaná na laboratórny rozbor vybraných potravinových 
komodít na zistenie – farbív, selénu, a iných vybraných cudzorodých látok. Rodičom detí boli 
doručené frekvenčné dotazníky o stravovacích zvyklostiach a zloženie jedálneho lístka ako 
i pohybovej aktivity detí počas pobytu mimo predškolského zariadenia. Jednalo sa o deti vo 
veku 4-6 rokov, ktoré navštevujú materskú školu. Vyšetrenia sa robia v jednej mestskej 
a jednej vidieckej materskej škole. Údaje boli nahodené pracovníčkami oddelenia HDM 
v programe Excell, Alimenta a odoslané na RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.    

          Oddelenie podpory zdravia zrealizovalo interaktívne prezentácie pre žiakov základných 
škôl, študentov stredných škôl a mamičky Materského centra Čmeliačik v Oščadnici. 
V Kysuckom Novom Meste sme pre 38  študentov 1. ročníka  a 5 pedagógov Odborného 
učilišťa pripravili prezentáciu na tému obezita a zdravie. Prezentácia bola doplnená o meranie 
percenta telesného tuku prístrojom Omron BF 300 u 7 študentov a 2 pedagógov, výpočtom 
BMI počítačovým programom, vedomostným kvízom. Na ZŠ E. E. Cernana sme pre 42 žiakov 
8. a 9. ročníka pripravili prezentáciu na tému  obezita a poruchy prijímania potravy. Prístrojom 
Omron BF 300 sme u 33 žiakov zmerali percento telesného tuku. Žiaci na záver prezentácie 
dostali perá od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a propagačný materiál z Ligy proti rakovine 
s názvom „Obezita ťa obmedzuje?!“ a brožúru „Ako sa správne stravovať“. Na Gymnáziu 
v Turzovke sme pre 40 študentov 2. ročníka a 3 pedagógov pripravili prezentáciu na tému 
obezita. Prezentácia bola doplnená o príbehy obéznych ľudí, o percentuálne meranie tuku v tele 
u 5 študentov a 3 pedagógov, o propagačný materiál (Ako sa správne stravovať, Obezita ťa 
obmedzuje a Bedeker zdravia). Študentom sme od Všeobecnej zdravotnej poisťovne rozdali 
bumerangy a perá. Na ZŠ Zákopčie sme pre 63 žiakov 5. ročníka, 6. ročníka, 7. ročníka a 3 
pedagógov odprezentovali tému obezita. Prezentácia bola doplnená o vedomostný kvíz, 
pravidlami správnej výživy podľa Svetovej gastroenterologickej organizácie, meranie percenta 
telesného tuku prístrojom Omron BF 300 u 26 žiakov, rozdaním propagačného materiálu 
z Ligy proti rakovine (Obezita ťa obmedzuje?!) a iné. V MC Čmeliačik v Oščadnici sme pre 11 
mamičiek pripravili prezentáciu na tému „Obezita v detskom veku“, ktorá bola spojená s 
meraním telesného tuku u 9 žien prístrojom OMRON BF 300. Ďalšia prezentácia sa venovala 
poruchám príjmu potravy a zásadám racionálnej výživy. Prezentácie v MC Čmeliačik boli 
doplnené o cvičenie so zameraním na pohybový aparát. 
 
2.Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej    
výživy 
 
      Plnenie:  
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     V rámci plnenia úlohy vykonávajú pracovníci odd. HDM každoročné sledovanie úrovne 
stravovacích zariadení vrátane odberu vzoriek na zistenie energetickej a biologickej hodnoty 
stravy ako i zhodnotenie výsledkov celodennej stravy inventúrnou metódou so zameraním sa 
na nasledovné ukazovatele – energetická hodnota, bielkoviny, tuky, cukry, vápnik, železo, 
vitamín A, B1, B2 a C. Jedná sa predovšetkým o zariadenia poskytujúce celodenné stravovanie 
detí a mládeže.   
 
3.  Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania  

 
Plnenie: 

 
     V rámci plnenia úlohy pracovníci pri výkone štátneho zdravotného dozoru v stravovacích 
zariadeniach zdôrazňujú význam mlieka a mliečnych výrobkov v detskej výžive a sledujú ich 
zaraďovanie do jedálnych lístkov.  
 
4.  Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov  
 
Plnenie: 
 

           V rámci plnenia tejto úlohy podporujú pracovníci hygieny detí a mládeže možnosť získania 
zdravotne vyhovujúcich nápojov (zákaz predaja nápojov s obsahom kofeínu, chinínu, farbív) 
v školských zariadeniach regiónu pri dodržaní zásad správnej výrobnej praxe.  
     Pracovníci pri previerkach upozorňujú vedenie školy, aby sortiment predávaného tovaru 
v bufetoch a automatoch zriadených v rámci školy alebo školského zariadenia, ktorý je 
dostupný žiakom a deťom, zodpovedal zásadám zdravej výživy a neobsahoval alkoholické 
nápoje, nápoje s obsahom kofeínu, chinínu a tabakové výrobky.  
 
5.  Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam  
 
Plnenie: 
 
     Predmetná úloha je plnená jednak poradenskou činnosťou vykonávanou i v rámci štátneho 
zdravotného dozoru ako i poskytovaním podporných stanovísk, ktoré sú smerované na získanie 
finančných prostriedkov z fondov EÚ na vytváranie podmienok detí a mládeže pre užitočné 
trávenie voľného času, ide najmä o rozvoj voľno časových aktivít (aktívny šport, rekreačná 
pohybová aktivita, verejnoprospešná práca, neformálna záujmová činnosť, práca s počítačom 
a pod.) a vytváranie rovesníckych skupín pozitívne pôsobiacich na ostané deti a mládež.  

        Oddelenie podpory zdravia  zrealizovalo prednášky na základe žiadostí zo základných 
a stredných škôl a taktiež i pri príležitosti svetových dní na témy fajčenie a drogy.  Na základe 
žiadosti sme uskutočnili prednášku na Odbornom učilišti v Kysuckom Novom Meste na tému 
„Drogy – Raj plný utrpenia“, prednášky sa zúčastnilo 25 žiakov, žiaci boli poučení 
o nebezpečnosti drog. V rámci Svetového dňa bez tabaku Oddelenie podpory zdravia 
zrealizovalo prednášky na tému „Fajčenie zlozvyk, ktorého sa možno zbaviť“, na základnej 
škole Jána Amosa Komenského v Čadci. Prednášky sa zúčastnilo 23 žiakov 7. ročníka. Ďalšie 
prednášky na tému „Fajčenie“ boli odprednášané v priestoroch Kysuckej knižnice pre 34 
študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca,  28 študentov Gymnázia Jozefa 
Miloslava Hurbana, 40 študentov  Bilingválneho gymnázia v Čadci. Prednášky boli doplnené 
meraním oxidu uhoľnatého v dychu pomocou prístroja Smokerlyzer u 46 žiakov a študentov. 
Pre printové médiá (MY Kysucké noviny, Kysuce, Staškovské noviny) a elektronické médiá 
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(internetová stránka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci) sme pripravili 
informáciu k Svetovému dňu bez tabaku. Oddelenie podpory zdravia pripravilo  v súvislosti 
s medzinárodným dňom bez tabaku akciu pre verejnosť v supermarkete Terno Čadca s názvom 
„Meranie oxidu uhoľnatého prístrojom Smokerlyzer. Prístrojom Smokerlyzer sme 31 osobám 
zmerali hladinu oxidu uhoľnatého v dychu a pomocou prístroja Spirometer sme zmerali 49 
osobám vitálnu kapacitu pľúc a vydýchnutý objem pľúc za 1 sekundu. V súvislosti 
s Medzinárodným dňom boja proti drogám a obchodovaniu s nimi oddelenie podpory zdravia 
uskutočnilo cyklus interaktívnych prednášok na tému „Drogy -  Raj plný utrpenia“, pre 33 
žiakov 7. ročníka  Základnej školy v Staškove, pre 40 študentov 2. ročníka  Gymnázia 
v Turzovke, pre 53 žiakov 8. ročníka Základnej školy Jána Amosa Komenského v Čadci. 
Súčasťou prednášky bolo zdôraznenie negatívneho účinku fajčenia na zdravie, dopad alkoholu 
a taktiež legálnych a nelegálnych drog na zdravý organizmus človeka a dieťaťa.  V rámci tohto 
dňa bola odprezentovaná téma „Účinky alkoholu na zdravie“, na Základnej škole Jána Amosa 
Komenského pre 47 žiakov,  prednáška bola doplnená premietnutím filmu „Alkohol - Skrytý 
nepriateľ “ a „Vraždiaci návyk fajčenie“. 
 
6.Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových 
látok u žiakov a študentov, ako i učiteľov základných a stredných škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti  
 
Plnenie: 
 
     Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa sleduje plnenie zákona č. 377/2004 Z. z.  
o ochrane nefajčiarov. Vykonaných bolo 51 kontrol v predškolských a školských zariadeniach.   
       
7.Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a prípadne odbornú prax 
pre pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku hygieny detí a 
mládeže  
 
Plnenie: 
 
     Úloha sa plní podľa požiadaviek SZU. Študenti sú oboznamovaní s činnosťou oddelenia 
a sú im poskytnuté konzultácie pri vyhotovovaní diplomových prác.  
 
      
E)  POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA  
 
3.  Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií  
 
Plnenie: 
 

Kontrola zákona o ochrane nefajčiarov sa vykonáva priebežne každý mesiac v spolupráci 
s ostatnými oddeleniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci. Kontroly 
jednotlivých oddelení RÚVZ v Čadci vykonané v roku 2009 v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli nasledovné: 
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 HŽP HV HDM PPL EPI Spolu 
počet vykonaných kontrol 135 377 49 31 43 635 
počet uložených pokút 
(blokové konanie) - - - - - 0 

počet uložených pokút 
(priestupkové konanie) - - - - - 0 

počet priestupkov riešených 
pokarhaním - - - - - 0 

Spolu 135 377 49 31 43 635 

 
5.  Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov  
 
Plnenie: 
 
     V roku 2009 pracovníčka nadstavbovej poradne na odvykanie od fajčenia absolvovala 
jednodňový seminár pre odborných pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva 
na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Odborný seminár bol venovaný plneniu 
Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom, poradenstvo pre drogové závislosti, 
metodické usmernenie v súvislosti s výkonom poradenstva na odvykanie od fajčenia, 
metodický postup pri kontrole fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preberali sa jednotlivé časti zákona, 
ktoré boli upravené. 
 
 
F) OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ  
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení,  
ktorým možno  predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v 
súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ  
 
Plnenie: 
 
V roku 2009 boli realizované následné zmeny očkovacieho kalendára: 
- zavedenie pravidelného povinného očkovania dojčiat proti pneumokokovým invazívnym 
infekciám, a to simultánne s očkovaním hexavakcínou, 
- vynechanie prvého preočkovania detí v 3. roku života proti záškrtu, tetanu a čiernemu 
kašľu, 
- rozšírenie preočkovania detí v 6. roku života o preočkovanie proti poliomyelitíde 
a očkovanie proti DTP vakcínou s acelulárnou pertusickou zložkou, 
- zrušenie očkovania detí v 11. roku života proti VHB, 
- rozšírenie kalendára o povinné očkovanie dospelých proti diftérii bivakcínou DT. 
V mesačných intervaloch sa vykonáva kontrola a evidencia očkovacích výkonov všetkých 
pediatrických obvodov okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. V tomto roku evidujeme 11073 
očkovacích výkonov.   
Vlastná administratívna kontrola očkovania bola vykonaná k 31. 8. 2009 v zmysle odborného 
usmernenia ÚVZ SR – HH SR zo dňa 6. 7. 2009, č. OE/ 5154/ 2009 na jednotlivých 
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zdravotných obvodoch na ambulanciách praktických lekárov pre deti a dorast. Zaočkovanosť 
na jednotlivých pediatrických obvodoch v okrese Čadca sa pohybuje od 99,0% do 100,0% 
a v okrese Kysucké Nové Mesto  od 98,5% do 100,0%. 
 
 
G) OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
A TOXIKOLÓGIE 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory, 
karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, dlhodobé nadmerné a 
jednostranné zat'aženie, psychická pracovná zát'až), najmä zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce  

 
Plnenie: 
 

          S účinnosťou nového zákona 355/2007 Z. z. sa oddeleniu sťažila práca v posudkovej 
činnosti v zmysle § 13, pretože zákon jednoznačne stanovil, že skúšobná prevádzka k uvedeniu 
priestorov do prevádzky môže byť daná, len ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov 
životného alebo pracovného prostredia. Návrhy na vydanie rozhodnutí sú prevažne 
predkladané tak, že žiadosti, i keď obsahujú dokumentáciu s opisom činností, sú  nedostatočné, 
a  preto až priamo pri obhliadke záujmových priestorov sa stanovujú požiadavky na ozdravenie 
pracovných procesov a pracovného prostredia s následnou objektivizáciou meraniami. 
     Prioritou znižovania miery zdravotných rizík je vyžadovanie zabezpečenia technických 
opatrení už v čase uvádzania pracovných priestorov do prevádzky. Realizácia takýchto opatrení 
však často vyžaduje dlhšie obdobie a finančné krytie, a preto sú pracovné priestory dané do 
užívania na dobu určitú a splnenie požadovaných opatrení podmieňuje vydanie rozhodnutia  do 
prevádzky. Zo strany zamestnávateľov miera zdravotných rizík býva  často podceňovaná,  zo 
strany kontrolných pracovníkov preto musí byť vynakladané nadmerné úsilie na vysvetlenie 
a dosiahnutie požadovaných opatrení. Tam, kde  technológia výroby neumožňuje vykonať   
technické opatrenia na zníženie miery zdravotného rizika, sú požadované organizačné a iné 
opatrenia.   
     Miera zdravotných rizík bola prehodnocovaná vždy v rámci výkonu dozornej činnosti a  pri 
prešetrovaní podozrení  na profesionálne poškodenia organizmu. V roku 2009 u 157        
právnych subjektov, z toho v 46 prípadoch bolo vydané nové rozhodnutie, 5–krát bola prípisom 
ukončená právoplatnosť rozhodnutia a  v ostatných prípadoch i  po prehodnotení zdravotných 
rizík ostávajú vydané rozhodnutia právoplatné. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská)  
 
Plnenie: 
 
     Pre rok 2009 nenavrhujeme plniť, pretože v dozorovaných okresoch nemáme klinické 
pracovné lekárstvo. Po rozbehnutí činností pracovných zdravotných služieb, ktoré by 
zabezpečovali druhú časť úlohy – sledovanie zdravotného stavu zamestnancov, by mohla byť 
navrhnutá organizácia, kde by mali byť uplatnené aktivity pre zdravé pracoviská. 
 
3.  Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych 
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úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah 
špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri 
práci  
             
Plnenie: 
 
     Požiadavky zvyšovania odbornej úrovne hodnotenia pracovného prostredia, pracovných 
podmienok a spôsobu práce sú striktne vyžadované podľa odborných usmernení ÚVZ SR  
a platných legislatívnych úprav. 
     V roku 2009 bolo vydaných 21 záväzných stanovísk a 235 rozhodnutí podľa zákona 
o ochrane verejného zdravia, v dozornej činnosti bolo vykonaných 602 kontrol, z toho 
ukončených záznamom 181 a  pre  34  právnych subjektov boli vydané termínované opatrenia. 
 
4.  Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahrňujúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov 
v súvislosti s prácou  
Plnenie: 
 
     V rámci dozornej činnosti vykonávanej v hodnotenom období sa preverovala situácia   
v zabezpečovaní služieb vo  všetkých  dozorovaných subjektoch. 
 
     Činnosť PZS sa doteraz realizovala hlavne vo vypracovávaní posudkov o riziku 
a prevádzkových poriadkov pre pracoviská, kde sa vyskytujú škodlivé faktory. Boli 
predkladané na schválenie i také, kde PZS postupovala šablonovite bez konkretizácie na to -
ktoré pracovisko, v objemných materiáloch sa strácala podstata veci v zmysle príslušnej 
legislatívy a materiál predkladal zamestnávateľ bez udania konkrétnej PZS. Nezmenená ostáva 
situácia v zabezpečovaní vstupných a ďalších lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré 
vykonávajú naďalej všeobecní praktickí lekári. Ďalej PZS vypracovala pre zamestnávateľov 
predkladané informácie hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach. 
 
      
H) OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 
 
1. Realizácia Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov na území 
regiónu Kysúc  
 
Plnenie: 
 
     Čadca participuje pre oblasť pitnej vody - pre ÚVZ SR. Čadca poskytuje údaje o spôsobe, 
zmene, udelených výnimkách v oblasti pitnej vody hromadné zásobovanie ako monitoring 
a následne štátny zdravotný dozor. Za uplynulé obdobie nebolo potrebné udeliť výnimku 
v zásobovaní pitnou vodou z dôvodu nedodržania stanovených limitov. Riešila sa prechodná 
nekvalita vody vo vodovode hromadného zásobovania obcí Staškov, Vysoká nad 
Kysucou, Kysucký Lieskovec a Nesluša, ktorá bola spôsobená technickými príčinami. 
Spravovatelia uskutočnili nápravu. T. č. je dokončovaný rozvod pre prepojenie na SKV NB – 
ČA-ŽA a prichystané prevzatie obecných vodovodov Makov, Staškov, Olešná a Raková do 
správy SeVaK , a.s. Žilina. 
 
2.Prevencia expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
enviromentálneho hluku  
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Plnenie: 
 
     Región Kysúc so svojimi mestami je do spracovania hlukových máp zaradený výhľadovo až 
po roku 2012. V tejto oblasti boli posudzované projektové dokumentácie stavieb vzhľadom ku 
dopadu stavby na hlukové pomery na životné prostredie v rozsahu hlukových štúdií 
s nariadením opatrení pre – ÚPN Svrčinovec, ÚPN CMZ Čadca, ÚPN Raková, ÚPN Stará 
Bystrica. Zástupca HŽPaZ sa zúčastnil komisionálneho pripomienkovania. V rámci stavebného 
konania boli posudzované hlukové štúdie pre tieto plánované stavby odľahčujúca cesta CMZ 
Čadca, Doplnok k ÚPN CMZ Čadca, ÚPN Svrčinovec, Spaľovňa Kysucká nemocnica Čadca, 
Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec, Diaľnica D3 – Skalité- hranica SR/PR. Úloha je ďalej 
v plnení. 
 
3.Realizácia opatrení na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody 
a s využívaním prírodných vôd na kúpanie  
 
Plnenie: 
 
     V plnení – začalo sa s realizáciou programu Zhodnotenie poklesu spotreby pitnej vody 
z verejných vodovodov a možných zdravotných dôsledkov - pilotná štúdia bola v mesiaci máj - 
jún 2008 realizovaná cez krajské RÚVZ a z dôvodu finančného nedostatku v úlohe sa ďalej v r. 
2009 nepokračuje. Vyhlásené prírodné kúpacie oblasti na Kysuciach nemáme. V dozore je 
Krytá plaváreň Čadca a rekreačné zariadenia s relaxačnými bazénmi. Nebolo potrebné uložiť 
opatrenia v rozsahu uloženia výnimiek z legislatívy, prevádzkovatelia si plnia prevádzkové 
povinnosti. Zavedený je informačný systém hlásenia kvality vody z prírodných a umelých 
kúpacích oblastí cez IS internetu, ktorý  bol využívaný počas letnej turistickej sezóny pre 
odbornú a laickú verejnosť. T. č. sú do systému vložené protokoly o kvalite vody, výsledky sú 
podkladom pre výročnú správu oddelenia. Z príležitosti svetového dňa vody boli poskytované 
konzultačné služby ohľadom problematiky budovania studní, ochranných pásiem vodného 
zdroja a pod. Telefonicky bolo vybavených 17 žiadostí. Z finančných dôvodov laboratórne 
stanovenie kvality vody nebolo realizované. 
 
4.  Monitoring pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vôd na kúpanie  
 
Plnenie: 
 
     OHŽPaZ je zapojené do pravidelného monitoringu kvality kúpacích vôd – pre Kysuce je 
v celoročnom dozore Krytá plaváreň Čadca a zariadenia cestovného ruchu s relaxačnými 
bazénmi. Kvalita vody spĺňa legislatívu. Počítačový program pre spracovanie kúpacích vôd pre 
prírodné kúpacie vody a umelé kúpaliská je zavedený. Počas letnej sezóny 2009 bol využívaný 
s možnosťou informovania o kvalite vody pre verejnosť. 
Obdobne je úloha už dlhoročne plnená v rámci pitnej vody u vodovodov hromadného 
zásobovania pitnou vodou cez program Vydra a údaje spracováva NRC pre pitnú vodu Košice. 
Spracované údaje za minulý rok budú reportované 02/2010 pre celoslovenské spracovanie. 
Pracovníci na jeseň 2009 boli informačne zaškolení do IS Pitná voda  a sú nahlásené kontaktné 
osoby pre spracovanie údajov. Program Vydra je ukončený ku 1.1.2010, bude realizovaná 
skúšobná verzia nového systému s tým, že do systému budú vkladané údaje za roky 2008, 
2009, 2010 a tie budú slúžiť pre správu Európskej komisii. 
 
5. Informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre 
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potreby  monitorovania vývoja a stavu enviromentálneho zdravia 
 

Plnenie: 
 
     Čadca zasiela na spracovanie UVZ SR výsledky kvality pitnej a bazénovej vody. 
Rozbiehajú sa oblasti kvality vnútorného prostredia zatiaľ v krajských mestách. Koordinačné 
zaškolenie pracovníkov v rámci RÚVZ na úrovni okresov neprebehlo. 

 
      
K)  ROZVOJ VÝCHOVY A  VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO  
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
2.  Zabezpečovať odbornú prax pre študentov vysokých škôl so zameraním na verejné 
zdravotníctvo 
Plnenie: 
     V RÚVZ so sídlom v Čadci bola v roku 2009 uskutočnená odborná prax študentov VŠ so 
zameraním na Verejné zdravotníctvo nasledovne: 
  
Škola Ročník  Počet hodín Počet študentov 
TU – fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, katedra 
verejného zdravotníctva  

III. 60  1 

TU – fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, katedra 
verejného zdravotníctva 

IV. 60 1 

 
 
INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
1.  Vybaviť vedúcich pracovníkov a miestnosť, kde sa konajú porady vedenia RÚVZ  web 
kamerami a príslušenstvom 
Plnenie: 
 
Úloha splnená v roku 2008. 
 
2.  Podľa finančných možností organizácie postupne vybavovať oddelenia vykonávajúce 
štátny zdravotný dozor prenosnými počítačmi a tlačiarňami. Výhľadovo zvážiť 
pripojenie notebookov do siete internet 
Plnenie: 
 
     Aj v roku 2009 bola venovaná pozornosť dopĺňaniu a obnove IT. Boli zakúpené 4 PC, jeden 
externý disk a 14 softwarov. Päť odborných pracovísk je vybavených notebookmi, ktoré sa 
používajú pri práci v teréne. Úloha sa plní priebežne. 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Úlohy I 
1.  Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho 

zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
Zamestnanci RÚVZ so sídlom v D. Kubíne vykonávajú štátny zdravotný dozor i úradné 
kontroly potravín nezávisle, objektívne, efektívne a účinne tak, aby boli 
dodržiavané nariadenia Európskeho parlamentu a Rady i národná legislatíva. Úradné kontroly 
boli realizované v súlade so zavedeným viacročným národným plánom kontrol, 
aktualizovaným pre rok 2009, podľa usmernení prijatých na úrovni ÚVZ SR. V zariadeniach 
spoločného stravovania uzavretého a otvoreného typu, v celkovom počte 798 prevádzok, bolo 
vykonaných 311 kontrol v zmysle zákona č.355/2007 Z. z. o  ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z  prevádzok, ktoré sú 
dozorované podľa zákona 152/1995 Z. z. o potravinách a zároveň sú v  kompetencii MZ SR 
bolo podrobených úradným kontrolám potravín 210 zariadení. ŠZD i úradné kontroly potravín 
boli zamerané na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek pri výrobe a manipulácii 
s potravinami, vrátane ich umiestňovania na trh, kontrolu zdravotnej neškodnosti potravín 
vyrábaných a uvádzaných do obehu a kontrolu označovania potravín.  

 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  

vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 
20. 6. 2001, úloha B. 2) 

Opatrenia vyplývajúce z uznesenia vlády č. 556 z 20. 6. 2001 sú priebežne plnené. 
 

3.  Zabezpečiť skvalitnenie poradenských činností zameraných na  
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  

      - informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, 
nových  druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 

Úloha je  plnená  pri  výkone  ŠZD  i úradnej  kontrole  potravín  a  tiež pri poradenských 
a konzultačných činnostiach, ktoré poskytujeme občanom nášho regiónu. Široké zdravotno-
výchovné aktivity zamerané na správnu výživu obyvateľov v celom regióne Oravy sa 
pracovníci RÚVZ oddelenia hygieny výživy snažili rozvíjať v priebehu realizácie projektu 
„Sledovanie výživového stavu u vybraných vekových skupín dospelej populácie obyvateľov 
SR“, ktorého súčasťou je i poradenstvo v oblasti správnej výživy. Cieľom poradenskej 
činnosti bolo poskytovanie informácií klientom o správnej výžive ako jedného z 
najvýznamnejších faktorov podpory zdravia a dosiahnutie prevencie rozšírenia viacerých tzv. 
civilizačných ochorení - najmä srdcovo cievnych so závažnými   zdravotnými dosahmi. 
Pracovníci oddelenia hygieny výživy informovali klientov  o zásadách správnej výživy, 
výživovej skladbe potravín, nových druhoch potravín, o rizikách z nesprávnej skladby 
potravín i o alternatívnych spôsoboch výživy.  
 
4. Spolupracovať pri podpore a následnej realizácii oceňovania potravín s významným 

obsahom nutričných  látok 
Pri realizácii projektu „Sledovanie výživového  stavu vybraných vekových skupín dospelej 
populácie“  sú  občania  regiónu  Oravy  informovaní  o dôležitosti  konzumácie  potravín 
s významným obsahom nutričných látok a ich vplyvu na zdravie človeka. 
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5. Spolupracovať pri podpore legislatívnych noriem s úpravou negatívnych 
a pozitívnych faktorov vo výžive  

Pracovníci RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne podporujú prípravu všetkých legislatívnych 
noriem, ktoré majú za cieľ upraviť pozitívne i negatívne faktory vo výžive, k spolupráci na 
prípravách konkrétnych právnych predpisov neboli prizvaní.  
 
6. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 

epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu 
dodržiavania mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad 
zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre 
celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové 
doplnky 

Úloha  je  plnená  v  rámci  riešenia  cielených  úloh výkonom   úradnej  kontroly  potravín v 
 zariadeniach  s výrobou  alebo predajom epidemiologicky rizikových požívatín a potravín na 
osobitné výživové účely realizáciou previerok a odberom vzoriek. 
       
7.  Spolupracovať pri presadzovaní preventívnych opatrení v oblasti kozmetických 

výrobkov, s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky 
Úloha je plnená priebežne v rámci výkonu ŠZD podľa plánu odberu vzoriek daného ÚVZ SR. 

 
8. Presadzovanie preventívnych  opatrení v  oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 

potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, rezíduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 

Úloha  je  plnená   odberom   vzoriek   v  rámci   úradných  kontrol  potravín  a  ich  
následným   zasielaním   na   laboratórne   vyšetrenie   zamerané   na   zisťovanie   obsahu 
cudzorodých  látok a  tiež  v  rámci  realizácie  cielených úloh  zameraných  na  sledovanie 
predmetných, látok predovšetkým v potravinách pre dojčatá a malé deti. V roku 2009 
odobrali pracovníci oddelenia hygieny výživy v potravinárskych prevádzkach 141 vzoriek 
potravín, v ktorých obsah cudzorodých látok ani v jednom prípade neprevyšoval ich najvyššiu 
prípustnú koncentráciu pre potraviny  pre dojčatá a malé deti.  
 
9. Spolupracovať pri rozpracovaní spoločných EU princípov pre výkon úradnej 

kontroly nad potravinami v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa 
požiadaviek čl. 43 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. 
apríla 2004 o úradných kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona  
č.  152/1995 Z.  z.  o potravinách v znení neskorších predpisov  

Úloha je plnená vypracovaním „Ročného plánu úradnej kontroly potravín“ týkajúceho sa 
organizácii a riadenia úradných kontrol na regionálnej a miestnej úrovni, vrátane úradných 
kontrol na jednotlivých prevádzkarniach. Tieto plány sú každoročne upravované s cieľom 
zohľadnenia nasledovných skutočností:  nová legislatíva, výskytom nových zdravotných rizík, 
 výsledky úradných kontrol z predchádzajúcich rokov a pod.  

 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 

škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných 
systémov Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami 
a krmovinami v SR a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 

Po  obdržaní  informácií  cestou  Rýchleho výstražného systému  nad  potravinami a 
 krmovinami  v   SR     
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a RAPEX nad kozmetickými výrobkami pracovníci odd. HV okamžite vykonávajú zistenia 
v predmetných zariadeniach, v ktorých by sa mohli nevyhovujúce výrobky vyskytovať 
a následne realizujú potrebné opatrenia na ich pozastavenie, prípadne vyradenie z predaja. Pri 
zistení výskytu zdravotne škodlivého výrobku v obchodnej  sieti túto informáciu okamžite  
hlásia pracovníci  odd. HV  pracovníkom  ÚVZ SR. 
V priebehu roka 2009 ohlásili pracovníci RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne rýchlym 
výstražným systémom pre materiály a predmety určené pre styk s potravinami RASSF na 
ÚVZ SR výskyt zdraviu škodlivej čiernej plastovej naberačky, dovezenej v Číny, ktorá bola 
distribuovaná firmou Ján Poleta -Japol Novoť do predajní COOP Jednota v rámci SR 
a zároveň vykonali okamžité opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z obchodnej siete. 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
Úlohy 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 

úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 a spolupracovať pri predložení vláde 
správy o plnení Národného programu podpory zdravia za roky 2006 - 2010 

 
Oddelenie podpory zdravia plní v roku 2009 tieto programy a projekty: 

 
6.5. SURVEILLANCE CHRONICKÝCH OCHORENÍ  
9.1. „MATERSKÉ  CENTRÁ“ 
9.2. „ŽIŤ  ZDRAVŠÍ  A  KVALITNEJŠÍ  ŽIVOT  V STARŠOM  VEKU, ALEBO  
MÁM  65+ A TEŠÍ MA, ŽE  ŽIJEM  ZDRAVO 
9.3. „ZDRAVOTNO - VÝCHOVNÉ  PÔSOBENIE  U DETÍ  PREDŠKOLSKÉHO  
VEKU – STOMATOHYGIENA 
9.5. POPULAČNÁ STRATÉGIA - AKTIVITY  PRI PRÍLEŽITOSTI  VÝZNAMNÝCH  
DNÍ S OSOBITNÝM ZAMERANÍM NA TÉMY A TERMÍNY ODPORÚČANÉ SZO 
9.7.„VYZVI SRDCE K POHYBU“ - Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň 
na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie 
9.8. NÁRODNÝ  PROGRAM  PREVENCIE OBEZITY  
9.9. CINDI  PROGRAM  SR  
9.10. ŠKOLY PODPORUJÚCE ZDRAVIE 
10. KONTROLA  TABAKU 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu  u 

vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia.  
S cieľom intervencie  v oblasti zdravého životného štýlu  v komunitách žijúcich na 
vidieku sme urobili  22 výjazdových vyšetrení poradne zdravia s Reflotronom  do 
vzdialenejších oblastí nášho regiónu – Liesek, Or. Veselé, Mutné, Breza, Sihelné, 
Trstená, Hruštín, Podbiel, Leštiny, Oravská polhora, Námestovo, Krušetnica. 

             
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 

Zdravotnú výchovu v našom regióne sme sústredili na pozitívne ovplyvňovanie 
zdravotných determinantov, ako sú správna výživa (151 aktivít), fyzická aktivita (44 
aktivít) , fajčenie, alkohol a iné drogy (85 aktivít), HIV/AIDS (10 aktivít), 
stomatohygiena (103 aktivít). Prevažná časť týchto aktivít bola pre cieľovú skupinu 
deti a mládež. 

147



Prostredníctvom regionálnych médií a našej webovej stránky informuje regionálny 
hygienik a vedúci terénnych oddelení vykonávajúcich štátny zdravotný dozor 
o problémoch ochrany zdravia v regióne.   

             
4. Spolupracovať pri príprave Programu podpory zdravia znevýhodnených skupín 

populácie 
V rámci plnenia tejto priority vybrané RÚVZ v SR monitorovali rizikové faktory 
u znevýhodnenej skupiny rómskeho obyvateľstva. Náš RÚVZ zatiaľ pre vyššie 
uvedenú aktivitu nebol oslovený z dôvodu nízkej koncentrácia vyššie uvedeného 
etnika. 
  

5. Spolupracovať pri zabezpečení vytvorenia systému pre hodnotenie kvality, dopadu 
a efektívnosti podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 

Efektivitu preventívnych programov vyhodnocujeme pravidelne formou odpočtov 
Plnenia programov a projektov a Rozpracovaného programového vyhlásenia vlády.  

 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov v spádovej oblasti 

V súlade s požiadavkami z ÚVZ SR, na základe  ich metodických  pokynov, 
zasielame regionálne informácie o zdravotnom stave obyvateľov v spádovej oblasti za 
dodržiavania  požadovaných termínov. 

 
7. Priebežne sledovať, hodnotiť a  analyzovať  indikátory a  determinanty  zdravia  a 
zdravotný stav obyvateľov spádovej oblasti.  

Na základe metodického usmernenia z ÚVZ SR sa zúčastňujeme zdravotných prieskumov 
(zdravotno-výchovné uvedomenie a správanie sa obyvateľov, monitoring životného štýlu 
stredoškolskej mládeže, európskeho prieskumu zdravia,  CINDI health monitoru, 
prieskum postojov k seniorom a ďalších).  

 
8. Spolupracovať pri zabezpečovaní vzdelávania vybraných skupín obyvateľov  
     v SR v podpore zdravia, a to: 

- zabezpečovaní vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia  
o  študentov verejného zdravotníctva 
o  študentov ošetrovateľstva 
o  študentov medicíny 
o  študentov pedagogiky 

- zabezpečovaní vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia  
o  zdravotníckych pracovníkov 
o  iných zdravotníckych pracovníkov 
o pedagógov 
o  iných nezdravotníckych pracovníkov 

- zabezpečovaní vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia.  
Vzdelávanie uvedených skupín vykonávame priebežne, na základe pokynov 
regionálneho hygienika.  

 
9.   Netýka sa RÚVZ so sídlom V Dolnom Kubíne. 
 
10. Spolupracovať pri príprave návrhu zákona o ochrane, podpore a rozvoji     

verejného zdravia s jasne  stanovenými kompetenciami pre orgány štátnej správy, 
samosprávy, fyzické a právnické osoby a iné organizácie s dôrazom na 
medzirezortnú spoluprácu a poskytovanie údajov pre trvalé monitorovanie 
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zdravotného stavu obyvateľov, podporu a ochranu zdravia s akceptovaním v zákone 
Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) –IHR, schválených SZO v roku 
2005. 

      Termín plnenia bol rok 2007. 
 
11.Spolupracovať pri vypracovaní Rámcového plánu úloh verejného zdravotníctva     

do  roku  2010  s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
Termín plnenia bol rok 2007. 
 

12. Spolupracovať pri vypracovaní Národného programu prevencie obezity a nadváhy 
Termín plnenia boli roky 2007 a 2008. V súčasnosti tento program plníme 
prostredníctvom poradne zdravia a terénnych zdravotno-výchovných aktivít na ozdravenie 
výživy a podporu fyzickej aktivity. 

 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
Úlohy 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy 
detí a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej 
výživy, ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia 
vlády SR č. 837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
Pri výkone ŠZD v predškolských a školských zariadeniach spoločného stravovania sme sa 
zamerali na kontrolu skladby a pestrosti jedálnych lístkov, pitný režim. V štyroch 
zariadeniach školského stravovania ( ZŠ s MŠ,  ZŠ,  gymnázia, SOŠT) bola vyhodnotená 
mesačná frekvencia podávaných jedál.  
Podávanie nevhodnej stravy bolo zaznamenané v predškolskom zariadení a to vyprážané 
pokrmy 5x v mesiaci, deficit čerstvého ovocia a zeleninových šalátov v ZŠS pri SOŠT 
(podávaná sterilizovaná zelenina, napolitánky). Zaradenie ovocia a zeleniny závisí od 
finančnej situácie školských zariadení. Na zotavovacích podujatiach pre detí a mládež bola 
kontrola jedálnych lístkov zameraná  na zaraďovanie epidemiologicky  rizikových pokrmov. 
Pitný režim bol dodržaný vo všetkých prípadoch, najčastejšie sa podával čaj. 
Ďalej sme skontrolovali sortiment v 8 školských bufetoch a 6 nápojových automatoch, zistené 
nedostatky sa týkali prevádzkovej hygieny.  
V rámci   prednáškovej činnosti,   je  realizované vzdelávanie  vedúcich zariadení školského 
stravovania a hlavných kuchárok na pravidelných poradách na ktoré sú  pozývané aj 
pracovníčky HDM.  

              
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy. 
V priebehu roka 2009 bol vykonaný ŠZD v 40 zariadeniach školského stravovania. Na 
základe zistených nedostatkov a následných jednaní na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne 
boli zrekonštruované a vybavené novou technológiou  zariadenia školského stravovania 
(ďalšie sa pripravujú v nastavajúcom roku), čím sa zlepšili podmienky  pre stravníkov 
a zamestnancov ZŠS. 
Celkovo bolo vykonaných 10 odberov celodenných stráv na laboratórne analýzy z dvoch 
predškolských zariadení.  Na cudzorodé látky bolo odobratých 31 vzoriek (zemiaky, cibuľa, 
mrkva, petržlen) z ktorých 1 vzorka (zemiaky) nevyhovela pre vyšší obsah dusičnanov.  
Mikrobiologická kontaminácia bola zistená v 2 vzorkách zo 44  vyšetrených. Zisťovaná bola 
aj mikrobiálna čistota školských jedálni (12), z ktorých bolo odobratých 240 sterov, z toho v 
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49 bola zistená prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov, o čom 
boli písomne informovaní  prevádzkovatelia, za účelom zjednania nápravy.  Bolo schválených 
52 prevádzkových poriadkov ZŠS. 
Problematika školského stravovania je  konzultovaná s riaditeľmi a vedúcimi školského 
stravovania,   a v spolupráci s PZ RÚVZ DK, prednášky  zdravotnej  výchovy zamerané na   
presadzovanie zásad správnej výživy v školskom a predškolskom stravovaní.     

 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania 
Úloha  je  plnená  priebežne v spolupráci s oddelením PZ RÚVZ DK, v rámci prednáškovej 
činnosti   je propagovaná konzumácia  mlieka a mliečnych  výrobkov,  a tiež  propagáciou  
konzumácie  mlieka  v školách s výhodnou štátnou dotáciou na mlieko a mliečne  výrobky. 
Školský mliečny program podľa pokynov MŠ SR č. 1227/1999-4 zo dňa 30.7.1999  je 
realizovaný na  školách v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Základné školy 
majú záujem aj o realizáciu  programu formou mliečnych automatov.  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
Odd. HDM  kontroluje plnenie úlohy  v  rámci  výkonu ŠZD.  Pitný režim detí  
v predškolských        a školských zariadeniach je rozpracovaný  v prevádzkových  
poriadkoch.  
V  MŠ je pitný režim  zabezpečovaný zariadením školského stravovania, počas celého dňa a k  
jedlu (desiata, obed, olovrant) je podávaný aj nápoj .  V  ZŠ je  pitný  režim  zabezpečený 
vodovodným výtokom pitnej vody v každej kmeňovej učebni, veľká časť detí si nosí nápoje 
z domu a  niekde sú odsúhlasené nápojové automaty. Žiaci, ktorí chodia na obedy, ku 
každému obedu  dostávajú nápoj  V stredných školách  sú okrem vodovodných  výtokov  
pitnej vody v učebniach, aj  bufety a nápojové automaty. V rámci ŠZD v sortimente  
školských  bufetoch (8) neboli zistené alkoholické nápoje a nápoje  s obsahom kofeínu, 
chinínu. Nápojové automaty na niektorých základných školách obsahujú okrem ovocných 
sirupov i sirup COLA bez obsahu kofeínu  a na niektorých stredných školách v sortimente 
automatov je aj káva bez obsahu  kofeínu. 
V súvislosti s používaním  vody určenej na ľudskú spotrebu, oddelenie   HDM priebežne 
sleduje jej kvalitu. V priebehu roka 2009 bolo odobratých 30 vzoriek vody zo školských 
jedálni. Laboratórnym vyšetrením   nevyhovujúcu kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu 
podľa  NV SR č. 354/2006 Z. z. preukázala jedná vzorka  po mikrobiologickej stránke 
( prevádzkovateľovi bola uložená úhrada nákladov), v jednej vzorke  bol zistený zvýšený 
obsah železa a  v 3 vzorkách nebol zistený zostatkový chlór.  

 
5. Podporovať napĺňania bodov  vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
Plnenie  v predškolských zariadeniach,   základných  a stredných      školách  je   vykonávaná     
v spolupráci s odd. podpory zdravia nášho úradu  najmä prednáškami,  súťažami, kvízmi 
a besedami.  

 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u 
žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 
O plnenie úlohy sme  koordinátorom neboli požiadaní. 
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E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
Úlohy 
1. Spolupracovať pri vypracovaní návrhu Národného programu kontroly tabaku  
      Termín plnenia úlohy bol rok 2007. 

 
2. Spolupracovať pri vypracovaní návrhu Národného akčného plánu na kontrolu 

tabaku 
      Termín plnenia úlohy bol rok 2008. 
 
3. Zabezpečiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov  
 
Kontrola zákona o ochrane nefajčiarov je vykonávaná v rámci štátneho zdravotného dozoru. 
V roku  2009 vykonali pracovníci jednotlivých oddelení spolu 1169 kontrol dodržiavania 
uvedeného zákona. Za porušenie zákona uložili 5 blokových pokút v sume 45 € a 13 
pokarhaní.  
4.  Spolupracovať pri hodnotení účinnosti súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2006 

Termín plnenia úlohy bol rok 2007. 
 
5. Spolupracovať pri realizácii súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 
     Termín plnenia úlohy bol rok 2008. 
 
6. Zabezpečiť účasť príslušného zamestnanca na školení koordinátorov prevencie  

v prevencii  užívania tabakových výrobkov. 
Piati zamestnanci sa v priebehu roku 2009 zúčastnili odborných seminárov na ÚVZ SR 
týkajúcich sa problematiky fajčenia, vrátane poradenstva, kontroly tabaku a kontroly fajčenia.  
 
7.  Spolupracovať pri príprave novely zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  
Návrh zákona i súčasnú jeho verziu sme opakovane pripomienkovali, zákon je z hľadiska 
účinnosti a kontroly problematický. 
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 

ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými 
poznatkami a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a 
krajinami EÚ 

V rámci platnej legislatívy bola  organizačne  zabezpečená  realizácia a kontrola imunizácie 
u ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými 
poznatkami. Realizované bolo usmerňovanie terénnych lekárov vo výkone imunizácie. 
Lekárom bola zaslaná informácia o zmenách v očkovacom kalendári na rok 2009 ( zavedenie 
povinného očkovania dojčiat proti pneumokokovým infekciám simultánne s hexavakcínou, 
zrušenie prvého preočkovania proti diftérii, tetanu a pertussis v 3. roku života, rozšírenie 
preočkovania detí v 6. roku života o preočkovanie proti poliomyelitíde a očkovanie proti 
diftérii, tetanu a pertussis acelulárnou vakcínou, zrušenie očkovania detí v 11. roku života 
proti vírusovej hepatitíde B, rozšírenie kalendára o povinné očkovanie dospelých proti diftérii 
bivakcínou Imovax D.T.adult. 
Zabezpečené bolo usmernenie lekárov ku kategorizácii  vakcín Infanrix Polio a Prevenar. 
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Počas celého obdobia bola realizovaná dôsledná surveillance prenosných ochorení 
preventabilných očkovaní s dôrazom na zabezpečenie okamžitého hlásenia a laboratórnej 
diagnostiky suspektných ochorení, v tomto roku neboli hlásené prípady pertussis. 
Spracovaná bola informácia o realizácii Európskeho imunizačného týždňa 2009,  realizácia 
Európskeho imunizačného týždňa - informácia v lokálnych periodikách a na seminároch 
s lekármi prvého kontaktu, tiež  na stránke RUVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. 
Bolo zabezpečené   zavádzanie nových očkovacích látok do bežnej praxe na regionálnej 
úrovni. 
Realizovaný bol dohľad nad bezpečnosťou imunizácie na regionálnej úrovni- odborné 
poradenstvo v prípade očkovania stigmatizovaných osôb, pri očkovaní osôb cestujúcich do 
zahraničia.. 
Odborne bola zabezpečená vysoká preočkovanosť detí, ktorá  dlhodobo v regióne dosahuje 
nad 98%  a zvyšuje sa aj zaočkovanosť rizikových skupín obyvateľov, predovšetkým proti 
chrípke a pneumokokovým infekciám, čo vyplýva z mesačných analýz hlásených očkovacích 
výkonov, ale aj proti vírusovej hepatitíde typ A a kliešťovej encefalitíde. 
Realizácia registrácie detí, ktoré sa nedostavili na očkovanie- boli hlásené 3 prípady 
odmietnutia očkovania zo strany rodičov. 
Edukácia rodičov, komunikácia s laickou verejnosťou, informácie o reakciách a možných 
komplikáciách po očkovaní - akcie hlavne počas EIT, konzultácie pre laickú verejnosť  
formou telefonických informácii. 
V roku 2009 bola riešená mimoriadna epidemiologická situácia ( monitorovanie situácie, 
informácie obyvateľom a lekárom, pohotovostné služby pracovníkov oddelenia epidemiológie 
a zabezpečenie laboratórnej diagnostiky u suspektných  ochorení), ktorá vznikla v súvislosti 
s objavením nového vírusu chrípky „novel“ A1H1, s vyhlásením 5. fázy epidemickej 
pripravenosti a následne pandémie, ktorú vyhlásila WHO v súvislosti so šírením nového 
vírusu chrípky.  

 
2. Vyhodnotenie zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu SR v 

spádovom území 
Úloha kontrola a vyhodnotenie zaočkovanosti  bola realizovaná v II. polroku 2009. Podľa 
usmernenia ÚVZ SR  v Bratislave. Priebežne sa vykonáva  kontrola očkovania 
zdravotníckych pracovníkov proti vírusovej hepatitíde B. Realizácia imunizácie vo vybraných 
ročníkoch populácie bola skontrolovaná na 32-och ambulanciách pre deti a dorast. Súčasťou 
kontroly bolo aj sledovanie chladového reťazca a manipulácie  s vakcínami. Mimoriadne 
očkovanie v prípade mimoriadnej epidemiologickej situácie nebolo v spádovej oblasti RÚVZ 
so sídlom v Dolnom Kubíne realizované. 
 
 
 G.  OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  
 
Úlohy 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
 
• Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce)  
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Boli vykonané kontroly v 328 spoločnostiach, kde sú  vyhlásené RP. Uplatňované boli 
postupy v zmysle platných odborných usmernení ÚVZ SR ( VS-Mont a.s., Hoval s.r.o., ZTS 
Námestovo a.s., Miba Slovakia s.r.o. Dolný Kubín ) 
 
• Znižovanie zdravotných rizík z  veľmi jedovatých  a jedovatých  látok  a  prípravkov  
 Počet    spoločností,    ktoré   manipulujú   s  T  a  T +    je   minimálny.    Jedovaté    chemické 
faktory  sa     sporadicky používajú v galvanických procesoch, v poľnohospodárstve už nie.  
Spoločnosť Chemcom spol. s r.o. Medzibrodie n/Oravou,  Dolný Kubín    koncom roku 
ukončila pracovnú činnosť. 
Aplikované bolo do praxe  nové usmernenie pre prácu s jedovatými látkami. 
 
• Znižovanie zdravotných rizík z  karcinogénnych  a  mutagénnych  faktorov vrátane 

azbestu 
- Manipulácia sa sleduje v zdravotníctve pri podávaní cytostatík na dvoch pracoviskách,  
v priemysle sa vo výrobnom procese nevyskytujú. V priebehu roka sme neobdŕžali žiadosť 
o povolenie manipulácie s azbestom pri demolačných prácach . 
 
• Znižovanie psychickej  pracovnej  záťaže 
- Pri riešení problematiky najmä v rámci štátneho zdravotného dozoru v súlade s koncepciou 
poradne zdravej práce sa vykonávali konzultácie so zamestnávateľom, ale najmä sa 
zamestnancami priamo na pracovisku. Tam, kde je to účelné sa poskytoval písomný materiál 
s problematikou. Intenzívna spolupráca bola najmä so zdravotníckymi zariadeniami.  
Vypracovali sa podklady – objektívne hodnotenie v Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou 
MUDr. L. Nádaši Jégeho.   
 
• Znižovanie výskytu chorôb z povolania z DNJZ 

     - Boli vypracované odborné posudky  na   prácu  s  bremenami   a   DNJZ   (Primalex 
Slovakia a.s.  po zavedení novej technológie pri prácach s bremenami) 
- Bolo vykonaných 11 prešetrení na podozrenie na CHzP z DNJZ pri riešení ktorých boli 

vykonané tieto opatrenia: 
- zabezpečenie správneho režimu práce (napr. striedanie vykonávaných prác) 

o používanie  OOPP pri práci 
o  preradenie zamestnancov na prácu primeranú ich zdravotnému stavu 

a schopnostiach 
o  dodržiavanie legislatívy, najmä zákonníka práce 

 
• Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s  prácou  a prešetrovanie podozrení  na iné 

poškodenia zdravia z práce   so zameraním na ochorenia chrbtice 
- V priebehu štátneho zdravotného  dozoru  sme  sa  zamerali  na  poskytovanie  konzultácii  
zameraných na  poskytovanie informácii zamestnávateľom ale aj zamestnancom  pri práci:  

o  v stoji 
o  s bremenami 
o  so zobrazovacími jednotkami 
o  náročnej na fyzickú kondíciu 

V sledovanom období sme poskytli tieto informácie v 214  spoločnostiach. 
 
• Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci  

so  zobrazovacími    jednotkami  
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Posudzovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou a pracovnými podmienkami na 
pracoviskách so zobrazovacími jednotkami  u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu so ZJ 
prevažnú časť pracovnej zmeny (t.j. viac ako 4 hodiny denne) a následne vykonávanie 
opatrení na zmiernenie nepriaznivých účinkov na organizmus.  Kontrolované a sledované  
boli pracoviská v ZTS  Námestovo a.s.  a Johnson Controls International Námestovo spol. 
s r.o. a Miba Slovakia s.r.o. Dolný Kubín 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
• OFZ, a. s. Istebné   -   pokračovanie  bolo  pozastavené,  výroba  v  prvom   polroku  bola  
prakticky zastavená,  výroba po polroku sa rozbehla, prebieha v minimálnom režime, 
pokračovanie je málo pravdepodobné. 
 
• PUNCH s.r.o. Námestovo – ukončené, spoločnosť  ukončila činnosť.  
 
• PD Tvrdošín  
Pri sledovaní vplyvu pracovného prostredia na zdravie zamestnancov boli kontrolované 
uložené tieto opatrenia: 
1. Predloženie na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne návrhu prevádzkového poriadku 

vypracovaný v zmysle nariadenia vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku. 

2. Dôsledné dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov. 
3. Zosúladenie zariadení pre osobnú hygienu zamestnancov  v súlade s Nariadením vlády SR 

č. 391/2006 Z. z. 
4. Posúdenie práce v zmysle Nariadenia vlády  SR č. 281/2008 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 
 
Uložené opatrenia boli splnené. 
 
Vzhľadom na to, že u sledovaných 31 zamestnancov boli okrem iného aj tieto výsledky: 
o dotazník spokojnosti zamestnancov-  s prácou jednoznačne, alebo skôr áno je  

spokojných  60% 
o dotazník subjektívneho hodnotenia záťaže a zdravotných ťažkostí pohybového 

aparátu pri práci -   80% uvádza záťaž drieku a chrbta, 75% pleca, iné do 10%  ( 
štatisticky nevýznamný   súbor ) 

o dotazník informovanosti zamestnancov - 80% respondentov  uvádza informovanosť vo 
všetkých bodoch, bude intervenčná aktivita pokračovať v roku 2010. 

 
• Sledovanie vplyvu pracovného prostredia na zváračov 
V spoločnostiach ZTS a.s. Námestovo, VS Mont s.r.o. Dolný Kubín  a Miba Slovakia s.r.o. 
Dolný Kubín  bolo sledovaných 84 zváračov a 54 kovorobotníkov. 
 
Významnejšie zistenia: 
o  nepriaznivé chemické faktory:  silikát, hliník, železo uhlík, cín, nitrózne plyny 
o fajčiarov bolo 37 % 
o produktívny kašeľ  s vykašliavaním hlienov resp. spúta 32% zváračov 
o astmu bronchiále diagnostikoval odborný lekár u 2% zváračov!!! 
o  poškodenie sluchu 17% 

154



 
V priebehu 2 polroka boli vykonané opatrenia na zníženie expozície zamestnancov 
nepriaznivými faktormi pracovného prostredia. Pre objektívnosť je nutné konštatovať, že 
zlepšenie pracovného prostredia ide na v rub najmä poklesu počtov exponovaných.  
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 

zameraný na  kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 

 Pri riešení problematiky  v oblasti ergonómie a fyziológie práce, najmä pri prešetrovaní ChzP 
z DNJZ je zabezpečená technika  na snímanie obrazu, s ktorým je možné dodatočne 
manipulovať na PC (sekvencie, spomaľovanie a pod.).  
Technológia sa  využíva najmä pri prešetrovaní podozrení na chorobu z povolania.  
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 

služby  zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou 

Činnosť pracovných zdravotných služieb sledujeme v priebehu vykonávania ŠZD - 
v priebehu roka 223 kontrol. 
 
 
H. OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
Úlohy 
1. Spolupracovať pri realizácii Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie 

obyvateľov SR III s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
Pri  realizácii   Akčného  plánu  pre  životné  prostredie  a  zdravie  obyvateľov  SR  III  
oddelenie spolupracovalo s oddelením hygieny detí a mládeže. 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 

environmentálneho hluku  
K    dispozícii   sú   výsledky   meraní   iných   laboratórií   v   prípade    našich    požiadaviek, 
napr. pri schvaľovaní stavieb. Strategické  hlukové  mapy  väčších  pozemných  komunikácií  
a s  tým   súvisiace  merania  expozície  obyvateľstva  záťaží  hlukom  vo  vonkajšom  
prostredí  sa v hodnotenom období   nevypracovávali. Pri predkladaní  návrhov na  
umiestnenie  objektov, ktorých zdravie obyvateľov môže byť ovplyvňované 
environmentálnym hlukom alebo pri návrhoch na nové rýchlostné  komunikácie, predkladali  
žiadatelia  hlukové štúdie a po realizácii stavieb aj objektivizáciu  hladín   hluku.    
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 

vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
Vzorky  pitných  vôd  a  vôd  na  kúpanie  sa  odoberali  podľa  plánu monitoringu, ktorý bol 
na oddelení vypracovaný. V  prípade  chybných  vzoriek  vôd  boli  prevádzkovatelia 
upozornení  na   kvalitu  vody  a realizovali  opatrenia  na   odstránenie  nedostatkov  v 
 kvalite  vôd.   Po  zabezpečení   opatrení   odoberali   vzorky  vôd   a  predkladali  ich   na   
RÚVZ  /laboratórne    analýzy už vyhovovali platnej legislatíve/.  
        
4. Monitorovať  kvalitu  pitných  vôd  u  spotrebiteľa  a  kvalitu  vôd  na  kúpanie.  
Úloha sa  plnila jednak v rámci monitoringu, jednak v rámci ŠZD. 
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Monitoring kvality pitnej vody bol na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne vykonávaný  podľa 
plánu monitoringu. V okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín bolo v rámci monitoringu 
na spotrebisku odobratých a vyšetrených 122 vzoriek pitných vôd  /z toho 106 v rámci 
kontrolného monitoringu pitnej vody a 16 v rámci preverovacieho monitoringu pitnej vody/. 
Z celkového počtu vyšetrených vzoriek v rámci monitoringu bolo 10 vzoriek chybných, čo 
predstavovalo 8,20 % z celkového počtu. Vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch 
nevyhovovalo 9 vzoriek, v mikrobiologických ukazovateľoch 7 vzoriek.  Ak výsledky 
ukazovateľov vo vzorkách pitných vôd neboli v súlade s hodnotami uvádzanými v nariadení 
vlády č. 354/2006 Z. z., boli  uplatňované nápravné opatrenia a sankcie.  Monitoring pitnej 
vody bol spracovávaný počítačovým programom Vydra. Získané výsledky o kvalite pitných 
vôd za rok 2008 boli zaslané začiatkom roka 2009 do NRC RÚVZ so sídlom v Košiciach pre 
celoslovenské spracovanie. V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobratých 47 vzoriek 
pitných vôd, z toho z vlastných vodných zdrojov 34.  
Monitoring kvality vody prírodných oblastí bol vykonávaný v zmysle usmernenia ÚVZ SR a 
v súlade s požiadavkami Európskej komisie. K 15.06.2009 bola vypracovaná písomná správa  
o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2009 a vložená do 
Informačného systému o kvalite vody na kúpanie. V júli boli poskytnuté informácie o kúpaní 
na Oravskej priehrade i do regionálnej televízie v Dolnom Kubíne. Aktuálne zhodnotenie 
situácie na kúpaliskách a iné dôležité informácie súvisiace s priebehom kúpacej sezóny boli 
pravidelne /každý štvrtok/ aktualizované v Informačnom systéme o kvalite vody na kúpanie 
/pre ÚVZ SR a verejnosť/. Správa o vyhodnotení LTS 2009 na prírodných a umelých 
kúpaliskách bola spracovaná a zaslaná formou hodnotiacej správy do Informačného systému 
o  kvalite vody na kúpanie dňa 05.10.2009. 
Vodná nádrž Oravská priehrada, nachádzajúca sa v okresoch Námestovo a Tvrdošín, nebola 
vyhlásená ako kúpacia oblasť. V jej okolí sú najmä v letných mesiacoch poskytované 
ubytovacie a stravovacie služby. Pláže so zariadeniami osobnej hygieny a bufetmi sú 
vybudované pri ATC Slanica v okrese Námestovo a pri ATC Stará Hora v okrese Tvrdošín.  
V rámci ŠZD boli odobraté  vzorky vôd na kúpanie /pri plážach ATC Slanica a ATC Stará 
Hora/ na laboratórnu analýzu. Prevádzkovatelia zariadení ATC nepožiadali RÚVZ o vydanie 
rozhodnutia k prevádzkovaniu prírodných kúpalísk, požiadali len  o súhlas k prevádzkovaniu 
ATC na Oravskej priehrade  počas LTS 2009 /ATC Suchá Hora, ATC Slanica, ATC Jami 
a ATC Prístav/ - RÚVZ vydal súhlasné rozhodnutia k ich prevádzkovaniu počas LTS. 

 
5. Spolupracovať pri zavádzaní informačného systému založeného na indikátoroch 

životného prostredia a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu 
environmentálneho zdravia 

V prípade požiadania o spoluprácu pri zavádzaní informačného systému založeného na 
indikátoroch životného prostredia a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu 
environmentálneho zdravia boli poskytované informácie pre splnenie danej úlohy. 
 
 
K. ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Úlohy 
1. Spolupracovať so SZU v Bratislave na príprave koncepčných odborných podkladov 

nutných pre odborné zabezpečenie pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania 
pracovníkov verejného zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve.  

Počas hodnoteného obdobia zo strany SZU v Bratislave nebola požiadavka na závažnejšiu 
spoluprácu.  
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2. Zabezpečovať odbornú prax študentov SZU a prípadne odbornú prax pre 

pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva  
V roku 2009 bola na jednotlivých oddeleniach zabezpečovaná odborná prax pre študentov 
fakulty verejného zdravotníctva SZU a Trnavskej univerzity. Jedna zamestnankyňa RÚVZ je 
zaradená do špecializačného štúdia Zdravie pri práci. 

 
 

INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 

Úloha 
Zavedením nového informačného systému prenosných ochorení - EPIS sa zlepšil prenos 
informácii medzi jednotlivými RÚVZ, medzi ÚVZ SR a jednotlivými RÚVZ, ako aj 
poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, ktorí ho začínajú postupne využívať. Program je 
časovo náročný na zadávanie údajov, ale v súčasnosti poskytuje rýchle a dostatočné výstupy.   
Program sa využíva  pre manažment epidémií, lekári prvého kontaktu majú možnosť priamo 
z ambulancie vstupovať do užívateľského portálu, zatiaľ však prevažne využívajú klasický 
systém hlásenia. V programe EPIS sa zaviedol a je plne využívaný systém rýchleho varovania 
a  manažérsky informačný systém –MIS. 
Mesačne  sú  realizované  výstupy  z  portálu  a  sú  zverejňované  na  webovej  stráne  RÚVZ  
so  sídlom v Dolnom Kubíne. 
 
Projekt "Rakovina krčka maternice – vakcinácia proti HPV infekcii" 
 
Úloha 
Lekárom pre deti a dorast, lekárom pre dospelých boli podané informácie o novej očkovacej 
látke proti HPV  a o pravdepodobnom zavedení tejto očkovacej látky   do očkovacieho 
kalendára. Zatiaľ sa nepodarilo zaradiť očkovanie proti HPV do povinného očkovania 
dievčat. Po  doriešení financovania očkovania sa budeme podieľať  na zabezpečení  
očkovania  (kontrola , edukácia). 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV  
 
1. Zabezpečiť nezávislý a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 
NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene                  
a doplnení niektorých zákonov v zariadeniach spoločného stravovania a nad 
kozmetickými výrobkami podľa odborných usmernení vypracovaných ÚVZ SR. 
 

Podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zák. č. 355/2007 Z. z.) bol odbornými 
zamestnancami  oddelenia hygieny výživy zabezpečený nezávislý a objektívny výkon 
štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania a nad kozmetickými 
výrobkami podľa odborných usmernení vypracovaných ÚVZ SR.  

 V zariadeniach spoločného stravovania v rámci ŠZD bolo vykonaných 307 kontrol, 
ktoré boli zamerané na prešetrenie žiadostí podnikateľských subjektov resp. na kontrolu: 
 - dokumentácií súvisiacich s prevádzkou (rozhodnutie RÚVZ, dokumentácia správnej 
výrobnej praxe, schválený prevádzkový poriadok); 
 -   dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov; 
 - dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, HACCP, vykonávania monitoringu 
a následného vedenia dokumentácii a naplnenia schválených prevádzkových poriadkov; 
 - technického stavu miestností, vnútorného vybavenia a úrovne technologických zariadení; 
 - vysledovateľnosti a skladovania surovín, uchovávania polotovarov, rozpracovaných      
pokrmov; 
 - dodržiavania teplotného režimu pri výrobe, uchovávaní a podávaní pokrmov; 
 - používania potravín na báze sóje a kukurice z pohľadu GMO pri príprave pokrmov 
a vyznačenia údajov v jedálnych lístkoch o používaní takýchto surovín; 
 - technického stavu a vybavenia zariadení na vykonávanie osobnej hygieny pre návštevníkov, 
 - úrovne prevádzkovej a osobnej hygieny; 
 - manipulácie s odpadom; 
 - opatrení proti živočíšnym škodcom; 
-  na odber vzoriek hotových pokrmov resp. pokrmov rýchleho občerstvenia. 
 
Z uvedeného počtu kontrol 20 kontrol bolo mimoriadnych, a to: 
- v mesiaci jún na základe dožiadania ÚVZ SR bolo vykonaných 14 mimoriadnych kontrol 
zameraných na zistenie dodržiavania hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného 
stravovania pri trase Šamorín – Dunajská Streda – Veľký Meder pred začatím letnej 
turistickej sezóny v spolupráci so zamestnancami Inšpektorátu SOI v Trnave; 
- v septembri na základe usmernenia ÚVZ SR bolo vykonaných 6 mimoriadnych cielených 
kontrol zameraných na zistenie dodržiavania hygienických požiadaviek v domovoch 
dôchodcov a domovoch sociálnej starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia. 

 
V prípade zistenia nedostatkov pri výkone ŠZD v zariadeniach spoločného stravovania 

boli prevádzkovateľom uložené opatrenia na nápravu, v 4 prípadoch boli uložené opatrenia 
podľa § 55 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z. (v 2 prípadoch zákaz používania nevyhovujúcich 
pracovných pomôcok, v 1 prípade uzatvorenie časti prevádzky a v 1 prípade uzatvorenie 
prevádzky), 37 zodpovedným osobám boli uložené blokové pokuty  v celkovej výške 1113,- € 
a 20 prevádzkovateľom bola uložená pokuta podľa § 57 ods. 47 zák. č. 355/2007 Z. z. 
v celkovej výške 5176,- €.  
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Výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami bol v sledovanom období 
vykonaný v 117 prípadoch. Kontroly boli zamerané na:  
- odber vzoriek  na  kontrolu zloženia kozmetických výrobkov,  
- kontrolu výskytu nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu. 

 
Okrem kontrol vykonaných v zariadeniach spoločného stravovania a nad 

kozmetickými výrobkami podľa citovaného zákona  bolo vykonaných ďalších 139   kontrol  
v iných potravinárskych prevádzkach. V prípade zistenia prevádzkovania  priestorov „iných  
potravinárskych zariadení“ 4 prevádzkovateľom bola uložená pokuta podľa zák.                        
č. 355/2007 Z. z. v celkovej výške 945 €. 

 
Pri vyšetrovaní žiadostí podnikateľov v prípade zistenia nedostatkov účastníci konania 

boli vyzvaní na doplnenie svojich podaní a kladné rozhodnutia boli vydané až po ich doplnení 
resp. po odstránení zistených nedostatkov. 
 
2.  Zabezpečiť výkon úradnej kontroly potravín podľa § 23 ods. 2 zákona NR SR            
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov nad výrobou, manipuláciou 
a uvádzaním do obehu potravín, najmä nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky 
rizikových potravín, potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov, 
s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania mikrobiologických kritérií a systémov 
správnej výrobnej praxe. 
 

Pri výkone úradnej kontroly potravín sa vychádzalo z ročného plánu úradnej kontroly 
RÚVZ v Dunajskej Strede, vypracovaného na základe usmernenia ÚVZ SR - „Viacročný 
národný plán  úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva – Aktualizácia 
na rok 2009“.  

V zmysle kompetencií vyplývajúcich z ustanovení § 23 ods. 2 zákona NR SR                    
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č.152/1995 Z. 
z.) bolo odbornými zamestnancami vykonaných 286 úradných kontrol, z toho 6 auditov 
v potravinárskych prevádzkach a 24 kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk 
s potravinami. 

Kontroly v potravinárskych zariadeniach boli zamerané najmä na kontrolu 
hygienických podmienok pri výrobe, balení, skladovaní, preprave a predaji epidemiologicky 
rizikových potravín – lahôdok, cukrárskych výrobkov a zmrzliny, potravín na osobitné 
výživové účely, najmä dojčenskej a detskej výživy, výživových doplnkov, spotrebiteľsky 
balených prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd, potravín               
na báze GMO, pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, ostatných potravín (v ZSS) 
z pohľadu ich bezpečnosti a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.  
Zvýšená pozornosť bola venovaná kontrole dodržiavania zásad  správnej výrobnej praxe, 
vykonávania monitoringu a vedenia záznamov v kritických kontrolných bodoch a školenia 
zamestnancov v týchto zariadeniach. Ďalej bolo kontrolované dodržiavanie požiadaviek 
osobnej hygieny a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, označovanie výrobkov, 
dodržiavanie dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti potravín, zavedenie 
vysledovateľnosti potravín a vedenie záznamov o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii 
a deratizácii, vo výrobných zariadeniach odkladanie vzoriek 

 
Okrem plánovaných kontrol na základe dožiadania ÚVZ SR bolo v mesiaci február 

2009 vykonaných 20 mimoriadnych kontrol na čerpacích staniciach pohonných hmôt                    
so zameraním na kontrolu podmienok predaja rýchleho občerstvenia.  
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V máji a následne aj v júni a v októbri 2009 boli na základe usmernenia ÚVZ SR 
vykonané mimoriadne cielené kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
v potravinárskych prevádzkach hypermarketov a supermarketov obchodných reťazcov. 
V rámci tejto úlohy bolo v máji vykonaných 14, v júni 11 kontrol v spolupráci s odbornými 
zamestnancami RÚVZ v Komárne a v októbri 15 kontrol. 

 
V prípade zistenia nedostatkov bol pri výkone úradnej kontroly podľa § 19 ods. 1 

písm. b) zák. č. 152/1995 Z. z. 2 podnikateľom  zakázaný internetový predaj výživových 
doplnkov uvedených na trh bez súhlasu ÚVZ SR  resp. nepovolenej novej potraviny  „Stevia 
rebaudiana“. Predaj uvedenej nepovolenej novej potraviny bol hlásený do systému RASFF. 
Na odstránenie zistených nedostatkov 5 prevádzkovateľom boli podľa citovaného zákona  
uložené opatrenia formou rozhodnutia. V rámci sankčných opatrení 38 zodpovedným osobám 
bola uložená pokuta v blokovom konaní v celkovej výške 871 € a 11 prevádzkovateľom bola 
uložená pokuta podľa § 28 zák. č. 152/1995 Z. z. v celkovej výške 2866 €.  

 
V rámci zabezpečovania úradnej kontroly potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 

epidemiologicky rizikových potravín a na základe plánu kontrol spojených s odbermi vzoriek 
potravín bolo odobratých 545 vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenie. Z uvedeného počtu 
430 vzoriek bolo vyšetrených na kontrolu dodržiavania mikrobiologických kritérií, z toho 264 
vzoriek 5 -vzorkovým systémom. Na základe výsledkov mikrobiologických rozborov 22 
vzoriek bolo nevyhovujúcich.  

 
Vyšetrované boli najmä vzorky epidemiologicky rizikových potravín (lahôdkárskych 

a cukrárskych výrobkov, zmrzliny), hotových jedál, pokrmov rýchleho občerstvenia, potravín 
na výživu detí a dojčiat, minerálnych a pramenitých vôd. 

 
Vzorky epidemiologicky rizikových potravín a pokrmov odobraté z výroby boli 

vyšetrované na sledovanie kritérií hygieny procesu výroby a kritérií bezpečnosti a vzorky 
z predaja na sledovanie kritérií bezpečnosti.  V sledovanom období bolo odobratých 
a v laboratóriu RÚVZ v Trnave následne vyšetrených:  
-  69 vzoriek lahôdkárskych výrobkov, z ktorých 3 vzorky nevyhovovali kritériám hygieny 
procesu výroby pre vysoký počet koliformných baktérií; 
- 89 vzoriek cukrárskych výrobkov, z ktorých  kritériám hygieny procesu výroby 
nevyhovovalo 14 vzoriek (vysoký počet koliformných baktérií); 

-  72 vzoriek zmrzliny, kritériám hygieny procesu výroby nevyhovovala 1 vzorka (vysoký 
počet plesní); 

-   51 vzoriek hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia, z ktorých 2 vzorky hotových 
jedál (zeleninové šaláty bez tepelnej úpravy) nevyhovovali pre vysoký počet E. coli . 

Všetky odobraté vzorky vyhovovali kritériám bezpečnosti. 

 Na sledovanie mikrobiologických rizík, prítomností baktérií Salmonella sp., 
Enterobacter sakazakii, E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes bolo 
odobratých z lekární a distribučnej siete 15 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti na 
mliečnom základe, z ktorých 3 vzorky boli vyšetrené v laboratóriu ÚVZ SR a 12 vzoriek 
v laboratóriu RÚVZ v Trnave. Na základe výsledkov laboratórnych rozborov v odobratých 
vzorkách nebola zistená prítomnosť uvedených baktérií.  

 
Cieľom overovania kvality a zdravotnej neškodnosti balených prírodných minerálnych 

a pramenitých vôd bolo v súlade s harmonogramom odberu vzoriek laboratória RÚVZ 
v Trnave na rok 2009 odobratých z distribučnej siete 23 vzoriek spotrebiteľsky balenej 
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minerálnej resp. pramenitej vody a 2 vzorky veľkoobjemovo balenej vody v zariadeniach              
na výdaj veľkoobjemovej balenej vody. 
 Podľa Viacročného národného plánu úradnej kontroly ďalšie  2 vzorky spotrebiteľsky 
balenej vody boli odobraté na laboratórne vyšetrenie na odbore objektivizácie faktorov 
životných podmienok ÚVZ SR. Na základe výsledkov laboratórnych rozborov vzoriek 
v obidvoch vzorkách bola zistená prítomnosť Staphylococcus epidermidis a mikroskopických 
húb (prekročená medzná hodnota v počte 10 jedincov resp. 6 jedincov na mililiter). 
O zistených výsledkoch boli informované miestne príslušné RÚVZ za účelom vykonania 
opatrenia u výrobcov. 
 
3.  V rámci „Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“ zabezpečiť 
v spolupráci so zamestnancami oddelenia podpory zdravia a poradenského centra 
vykonávanie a skvalitnenie výchovných a poradenských činností zameraných na 
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu, 
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových        

druhoch potravín  a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
 

Zamestnanci oddelenia hygieny výživy sa zúčastňujú na realizácii celoslovenského 
projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“, 
ktorý vychádza z Programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR. V rámci uvedeného projektu 
je sledovaný súčasný trend stravovania vybraných populačných skupín, naplňovanie 
odporúčaných výživových dávok a skutočná spotreba  potravín. Systematické získavanie 
a hodnotenie týchto informácií je významným nástrojom realizácie výživovej politiky 
u obyvateľov SR. Cieľom tohto projektu je okrem získavania sledovaných údajov od klientov 
aj  propagovať ciele a smery Programu ozdravenia výživy. V záujme uvedených                       
pri komunikácii s klientmi sú im dávané  informácie o zásadách zdravej  výživy, zdôrazňujú 
sa  vzťahy výživy k civilizačným ochoreniam  a propagujú sa  nové potravinárske  výrobky 
s logom „Výživa pre srdce“. Na základe výsledkov vyšetrení boli klientom vysvetlené 
špeciálne požiadavky na výživu v prevencii a liečbe porúch glycidového a lipidového 
metabolizmu, hypertenzie a boli im poskytnuté aj zdravotno - výchovné materiály. 
 
4.  Zabezpečiť v spolupráci so zamestnancami oddelenia podpory zdravia 
a poradenského centra propagáciu oceňovaných potravín s významným obsahom 
nutričných látok. 

Zamestnanci oddelenia hygieny výživy pri komunikácii s klientmi, ktorí sa zúčastňujú 
na realizácii projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej 
populácie“ a pri výkone štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania 
priebežne vykonávajú aj výchovné a poradenské činnosti v oblasti zdravej výživy a propagujú 
konzumáciu oceňovaných potravín s významným obsahom nutričných látok, označených 
logom „Výživa pre srdce“. 
 
5. Podľa harmonogramu ÚVZ SR odoberať vzorky na sledovanie kontaminantov  
v potravinách ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny a dioxínom podobné polychlórované 
bifenyly, rezíduá pesticídov, ťažké kovy, mykotoxíny, s osobitným zreteľom                        
na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti                  
a  na epidemiologicky rizikové potraviny, podľa harmonogramu ÚVZ SR 
 

Na sledovanie kontaminantov v potravinách boli v sledovanom období odobraté 
vzorky podľa uvedeného plánu úradnej kontroly nasledovne:  
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- na zistenie  obsahu dusičnanov a dusitanov bolo odobratých z distribučnej siete vrátane 
lekární a v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Trnave vyšetrených 56 vzoriek potravín pre dojčatá 
a malé deti s obsahom mrkvy a listovej zeleniny. Vyšetrované vzorky obsahom dusičnanov 
vyhovovali požiadavkám nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 ktorým sa ustanovujú 
maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov. Nakoľko v platnej legislatíve nie je 
ustanovený limit na obsah dusitanov v detskej výžive tento ukazovateľ bol sledovaný  v rámci 
monitoringu.  

- na zistenie rezíduí pesticídov boli odobraté 2 vzorky potravín pre dojčatá a malé deti                  
na zeleninovom a ovocnom základe, 1 vzorka na báze obilia a 1 vzorka na báze mlieka. 
Odobraté vzorky boli zaslané  na laboratórne vyšetrenie do laboratória ÚVZ SR. Na základe 
výsledkov laboratórnych rozborov pesticídy s použitou metódou neboli zistené ani v jednej 
vzorke. 
 
- na vyšetrenie obsahu Cd boli odobraté 2 vzorky húb. Podľa výsledku rozborov vzorky 
v sledovanom ukazovateli vyhovovali požiadavkám nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 
ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov.  
 
- v rámci monitoringu na sledovanie obsahu ťažkých kovov (Cd, Pb, Hg) boli odobraté                      
2 vzorky výživových doplnkov a 2 vzorky bylinného čaju.  
 
- na sledovanie obsahu mykotoxínov (patulín, aflatoxín B1,) bolo spolu odobratých 7 vzoriek 
potravín na výživu dojčiat a malých detí. Na zistenie obsahu patulínu boli odobraté 4 vzorky 
potravín pre dojčatá a malé deti s obsahom jabĺk a na zistenie aflatoxínu B1 3 vzorky 
ostatných potravín určených pre dojčatá. Vzorky boli zaslané na laboratórne vyšetrenie                  
do laboratória  RÚVZ so sídlom v Poprade.  Na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení 
všetky vzorky vyhovovali požiadavkám nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 ktorým                 
sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov.  
 
- na zistenie obsahu kumarínu podľa plánu odberov bola odobratá 1 vzorka detskej výživy 
s obsahom škorice, ktorá bola vyšetrená v laboratóriu RVPS Dolný Kubín. Na základe 
laboratórneho rozboru odobratá vzorka v sledovanom ukazovateli vyhovovala požiadavkám 
Smernice Rady č. 88/388/EHS z 22.júna 1988 v znení neskorších predpisov. 
 
6.  Podľa spoločných EÚ princípov, rozpracovaných ÚVZ SR vykonávať úradné 
kontroly nad potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)             
č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, v zmysle kompetencií 
vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov. 
 

Podľa požiadaviek čl. č. 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 
z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách  v zmysle kompetencií vyplývajúcich z ustanovení 
§ 23 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
a podľa usmernenia ÚVZ SR - „Viacročný národný plán  úradnej kontroly vykonávanej 
orgánmi verejného zdravotníctva – Aktualizácia na rok 2009“ bol v januári vypracovaný 
a odovzdaný ÚVZ SR Plán úradnej kontroly potravín pre RÚVZ so sídlom v Dunajskej 
Strede.  Na základe uvedeného plánu a v rámci mimoriadnych úloh pridelených ÚVZ SR  
bolo vykonaných 286 úradných kontrol, z toho 6 auditov podľa  čl. 4(6) nariadenia (ES) 
č. 882/2004.  Kontroly boli zamerané na kontrolu kritérií uvedených v bode č. 2. 
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V rámci úradnej kontroly potravín podľa uvedeného plánu bolo spolu odobratých  545 
vzoriek potravín a 3 vzorky predmetov určených na styk s potravinami, z ktorých 
nevyhovovalo 24 vzoriek potravín. 
 
7.  Zabezpečovať úlohy  v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva  pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) 
a systém RAPEX  o nebezpečných kozmetických výrobkoch. 
 

 Zo systému RASFF bolo zaslané 1 výstražné hlásenie o výskyte zdravotne škodlivých 
potravín, 1 informatívne hlásenie o nedeklarovaní alergénu v zložení potraviny, 3 výstražné                
a 4 informačné hlásenia o výskyte zdravotne škodlivých predmetov na styk s potravinami.               
Na základe týchto hlásení bola venovaná pozornosť týmto výrobkom pri výkone kontrol 
v zariadeniach spoločného stravovania a v distribučnej sieti. Kontrolami nebol zistený výskyt 
hlásených nebezpečných výrobkov. 

 
Prostredníctvom ÚVZ SR zo systému RAPEX bolo obdržaných 71 hlásení o výskyte 

zdravotne škodlivých kozmetických výrobkoch, na základe ktorých bolo v distribučnej sieti 
vykonaných 111 kontrol. Kontrolami nebol zistený výskyt hlásených výrobkov.  
 
 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA A PORADEBSKÉ CENTRUM 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na I. polrok 2009. 
 
Cieľ č.1 
 
Zdravý životný štýl  
 

Aktivity na úseku výchovy obyvateľstva okresu boli v roku 2009 zamerané hlavne              
na propagáciu pohybovej aktivity na znižovanie nadhmotnosti a správnu výživu. 
Odborné poradenstvo v tejto problematike bolo poskytnuté 7097 klientom navštevujúcim 
poradenské centrum podpory a ochrany zdravia a 799 občanom v rámci dní zdravia, ktoré                 
sa uskutočnili v Dunajskej Strede v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny 
v Dunajskej Strede, v Šamoríne a v štyroch strediskových obciach (Holice, Gabčíkovo, Baloň 
a Lehnice). 
 Články pod názvom: „Prevencia chrípky, Informácia o sezónnej chrípke, 31.máj 
Svetový deň bez tabaku a 19.november Svetový deň bez fajčenia“ boli uverejnené 
v týždenníku Csallóköz -  Žitný ostrov.  
Zdravotnovýchovné informácie pre občanov maďarskej národnosti sme zabezpečili 
prostredníctvom vysielania Slovenského rozhlasu Pátria a regionálnej Dunajskostredskej 
káblovej televízie, účasťou odborných lekárov na štúdiových besedách, ktoré boli zamerané 
na:  
- propagáciu významu očkovania proti chrípke  
- dôležitosť očkovania   
- predchádzanie a opatrenia pri výskyte chrípky  
- výskyt chrípky v Dunajskej Strede 
- prevenciu infekčných ochorení v letnom období  
- prevencia kliešťovej encefalitídy 
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- ako sa chrániť pred Novel Flu vírusom  
- príprava na letnú sezónu 
- bezpečnosť kúpania sa na termálnych a prírodných kúpaliskách 
- očkovanie pred cestou do zahraničia  
- ako sa pripraviť na cestu do zahraničia 
- zdravotný stav obyvateľstva v južných regiónoch 
- prevencia civilizačných ochorení 
- informácia o výskyte chrípky v okrese Dunajská Streda 
- význam očkovania proti sezónnej chrípke 
- prevencia ochorenia novej chrípky  
- situácia vo výskyte chrípky a prevencia chrípky  
- informácia o očkovaní na novú chrípku.   
 
Cieľ č. 2 
 
Starostlivosť o zdravie 
 

Epidemiologickú situáciu v okrese Dunajská Streda v  roku 2009 možno hodnotiť 
celkovo ako priaznivú, hlavne u tých ochorení sa vyvíja priaznivo, u ktorých základom 
prevencie je očkovanie. Výskyt črevných nákaz zostal zhruba na úrovni predchádzajúceho 
roka. V roku 2009 sme zaznamenali 1 epidemický výskyt črevných infekcií pravdepodobne 
vírusovej etiológie v spoločnej škole (ZŠ, Gymnázium, Obchodná akadémia) vo Veľkom 
Mederi a jednu epidémiu nozokomiálnych nákaz – črevné infekcie pravdepodobne infekčného 
pôvodu u 6 pacientov oddelenia Geriatrie NsP v Dunajkej Strede Výskyt respiračných nákaz 
mal priaznivý trend, nedošlo ku vzniku epidémie sezónnej chrípky a chrípke podobných 
ochorení. Objavenia sa ochorení vo svete spôsobených vírusom chrípky „Novel Flu vírus“              
si vyžiadalo aktualizáciu pandémického plánu chrípky. Boli vykonané všetky opatrenia 
nariadené HH SR.  Vzhľadom k vysokej zaočkovanosti detí – zhruba okolo 99-100 % v roku 
2009 sa vyskytli len 3 ochorenia na pertussis u detí, ktorých pôvodcom  bol agens, proti 
ktorému sa vykonáva povinné očkovanie. Ani v utečeneckých táboroch, ktoré sú na území 
nášho okresu sme nezaznamenali výskyt infekčných ochorení, proti ktorým  sa očkovanie 
vykonáva.  
 V rámci „Akčného plánu na udržiavanie stavu bez poliomyelitídy“ sa týždenne sleduje  
výskyt akútnych chabých paréz, a  realizuje  sa  enviromentálna   surveillance,  ktorá   spočíva  
vo virologickom vyšetrovaní odpadových vôd z kanalizácie mesta Dunajská Streda 
a z kanalizácie ÚT v  Gabčíkove, v Medveďove a v Rohovciach. Celkom bolo odobratých 24 
vzoriek odpadových vôd na vyšetrenie prítomnosti poliovírusov a iných enterálnych  vírusov. 
Výsledky všetkých odobratých vzoriek vôd boli negatívne až na 2 vzorky odobraté z ČOV 
Dunajská Streda v septembri a v novembri, v ktorých bol zistený coxsackie B2 a Echovírus.  
Kontrola povinného pravidelného očkovania detskej populácie proti poliomyelitíde bola 
vykonaná k 31.8.2009 vo všetkých 27 ambulanciách. Kontrolou bolo zistené, že očkovanie je 
vykonané na veľmi vysokej úrovni  a ani v jednom z kontrolovaných obvodov nebolo nižšia 
ako 95 %.    
 
Cieľ č. 3 
 
Zdravá výživa 
 

Výchova a edukácia  obyvateľov  na  zlepšenie  stravovacích  návykov  bola zameraná  
na ženy – matky v  poradni  zdravej  výživy a na zamestnancov  školských  jedální  MŠ  a  ZŠ  
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pri výkone štátneho zdravotného dozoru v stravovacích zariadeniach detí a mládeže. 
Poradňu zdravej výživy za rok 2009 navštívilo 799 osôb. U 234 osôb bolo stanovené riziko 
kardiovaskulárneho ochorenia. 

Sledovanie výživového stavu obyvateľstva a rizikových faktorov vznikajúcich               
v nadväznosti na nesprávnu výživu obyvateľstva SR sa realizuje v rámci plnenia úlohy 
„Sledovanie výživového stavu obyvateľstva SR“ dotazníkovou formou. Sledovanie                 
sa uskutočnilo u  80 respondentov vykonávajúcich stredne ťažkú prácu. Získané údaje                   
sa spracovali na oddelení hygieny výživy a predmetov bežného užívania. 
 
Cieľ č.4 
 
Znížiť škody spôsobené alkoholom, drogami a tabakovými výrobkami 
 

Zvyšovanie informovanosti obyvateľstva o negatívnom dopade užívania návykových 
látok na zdravie sa uskutočnilo hlavne cestou poradne prevencie protidrogovej závislosti do 
ktorej je začlenená poradňa prevencie a odvykania fajčenia. Za rok 2009 navštívilo poradňu 
765 osôb. Z toho na aktivitách zameraných na prevenciu odvykania fajčenia sa zúčastnilo 551 
osôb a protidrogovú poradňu navštívilo 214 osôb. Protidrogová prevencia bola zabezpečená 
hlavne prednáškami, besedami a premietaním videofilmov a bola zameraná hlavne na žiakov 
základných a stredných škôl. Uskutočnilo sa 25 akcií.  
Pre 176 žiakov základnej školy, pre 15 žiakov strednej školy a 23 žiakov špeciálnej základnej 
školy sme usporiadali 9 zdravotno-výchovných protidrogových akcií, na ktorých sa 
uskutočnili prednášky a besedy s odborným lekárom – psychológom. Deťom bol rozdaný 
dotazník na tému: „Prečo neužívať v mladom veku alkohol“, ktorý bol počas premietania 
filmu vyhodnotený slúžil ako podklad pre diskusiu. 
Počas „Týždňa boja proti drogám a Medzinárodného dňa boja proti drogám“ sa uskutočnilo 
v poradenskom centre podpory a ochrany zdravia premietanie filmu na ktorom sa zúčastnili 
žiaci so Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede.  

Pre najzraniteľnejšiu vekovú skupinu z pohľadu rizika vzniku nikotínovej závislosti 
sme organizovali 16 akcií zameraných na prevenciu a odvykanie fajčenia, ktorých sa  
zúčastnilo  551 žiakov zo základných škôl.  

Z príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme pre 35 žiakov 6 ročníka Základnej školy  
zabezpečili prednášku s besedou na tému: „Vraždiaci návyk – fajčenie“. Po prednáške, bol 
žiakom rozdaný dotazník.  

V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sme uskutočnili 4 prednášky s besedou  
pre 275 žiakov základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede, základnej školy na Jilem- 
nického ulici v Dunajskej Strede a základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 
v Gabčíkove. Žiaci boli oboznámení o škodlivosti fajčenia a pasívneho fajčenia v rodinnom 
prostredí. Žiakom, ktorých rodičia sú aktívny fajčiari bolo zmerané CO vo vydychovanom 
vzduchu.  

V obrazovom spravodajstve  Dunajskostredskej mestskej televízie z príležitosti 
Medzinárodného dňa bez fajčenia a o činnosti poradne zameranej na prevenciu fajčenia  
u školskej mládeže bola odvysielaná reportáž.  
Článok pod názvom „Svetový deň bez tabaku“ a „19. november Medzinárodný deň bez 
fajčenia“ bol uverejnený v týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov, na webovej stránke RÚVZ 
a v online novinách Parameter. V denníku Új Szó bol uverejnený krátky oznam o aktivitách 
poradne prevencie protidrogovej závislosti k Svetovému dňu bez tabaku.                 
 V rámci Národného akčného plánu na kontrolu tabaku bolo realizované vyšetrenie 
občanov v Dunajskej Strede na nám. sv. Štefana pracovníčkou poradne prevencie a odvykania 
fajčenia a pracovníčkou poradne zdravia na obsah CO vo vydychovanom vzduchu.  Každému  
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fajčiarovi bolo ponúknuté odborné poradenstvo a ponúknutá možnosť odvyknúť si od fajčenia 
prostredníctvom poradne prevencie a odvykania fajčenia. 
Meranie koncentrácie CO vo vydychovanom vzduchu sme za rok vykonali 84 fajčiarom.  

V rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie zamestnancov sa pracovníčka OPZ 
zúčastnila odborného seminára zameraného: na problémy s alkoholom, poradenstvo 
v problematike drogovej závislosti a kontrolu tabaku, metodiky projektu „Tvoja správna 
voľba“, ktorý je zameraný na elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok 
a zvýšenie právneho vedomia detí prostredníctvom interaktívnej tvorivej dielne.  
 
Cieľ č.5 
 
Prevencia  úrazovosti 
 

Plagát na prevenciu detskej úrazovosti „Aby deti nezomierali, chráňme ich“, bol 
rozdaný do Materských centier a do materských a základných škôl v okrese Dunajská Streda. 
 
Cieľ č. 6 
 
Zdravá rodina 
 

Cieľom udržania zdravia vo vyššom veku bola venovaná osobitná pozornosť 
zdravotnej výchove starých  ľudí  žijúcich v rodinách so zameraním na motivovavanie 
k pohybovej aktivite a k upevňovaniu mentálneho zdravia.  

 
V rámci projektu „Žiť krajší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší 

ma, že žijem zdravo“, ktorého hlavná téma bola „Seniori v rodine a v spoločnosti“, bolo 
respondentmi vyplnených 240 dotazníkov, ktoré boli spracované a odoslané na ďalšie 
vyhodnotenie.  

 
Z príležitosti  Svetového dňa srdca sa uskutočnili počas celého týždňa aktivity 

zamerané na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Počas tohto týždňa bolo pre 56 osôb 
zabezpečené biochemické vyšetrenie krvi na cukor, cholesterol, triglyceridy, HDL cholesterol 
a meranie tlaku krvi. Odborné poradenstvo bolo poskytnuté osobám so zvýšenými hodnotami.  
Zvýšená pozornosť bola venovaná prostredníctvom poradne pre optimalizáciu pohybovej 
aktivity k propagácii zdraviu prospešnej pohybovej aktivity. Poradňu za týždeň navštívilo 92 
osôb.  
 Počas Žitnoostrovského jarmoku bolo zabezpečené poradenstvo a rozdávanie  
zdravotnovýchovného materiálu „Kód zdravého života“.  
 V spolupráci so samosprávami obcí sme organizovali pre občanov „ Dni zdravia“ 
v obciach Holice, Gabčíkovo, Lehnice, Baloň a v Šamoríne so zameraním na propagovanie 
správneho životného štýlu. V rámci týchto akcií bolo poskytnuté poradenstvo 759 osobám.                
 V rámci akcie „Deň športu v materskej škole“ sme organizovali v MŠ v Dunajskej 
Strede spoločné cvičenie rodičov s deťmi. Akcia bola zameraná na zdôraznenie významu 
pohybu a cvičenia od útleho veku v spojitosti s duševným zdravím. Na tejto akcii                       
sa zúčastnilo 32 detí s rodičmi.  
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Cieľ č.7 a 8 
 
Zdravé pracovné podmienky a Zdravé životné podmienky 
 

Úloha bola plnená v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru pracovníkmi 
oddelenia preventívneho pracovného lekárstva.  
V rámci dvojročnej Európskej kampane 2008 – 2009, ktorá je zameraná na bezpečnejšie 
a zdravšie pracoviská, k zníženiu počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania vo vysoko- 
rizikových odvetviach bol pod názvom - „Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík“ uverejnený 
článok na webovej stránke RÚVZ.   
 
Cieľ č.9 
 
Zníženie výskytu infekčných ochorení  
  

Epidemiologickú situáciu v okrese Dunajská Streda za rok 2009 možno hodnotiť 
celkovo ako priaznivú, hlavne u tých ochorení je veľmi priaznivá, u ktorých základom 
prevencie je očkovanie. Výskyt črevných nákaz zostal zhruba na úrovni predchádzajúceho 
roka. V roku 2009 sme zaznamenali 1 epidemický výskyt črevných infekcií pravdepodobne 
vírusovej etiológie v spoločnej škole (ZŠ, Gymnázium, Obchodná akadémia) vo Veľkom 
Mederi a jednu epidémiu nozokomiálnych nákaz – črevné infekcie pravdepodobne infekčného 
pôvodu u 6 pacientov na oddelení Geriatrie NsP v Dunajskej Strede. Výskyt respiračných 
nákaz mal priaznivý trend, nedošlo ku vzniku epidémie sezónnej chrípky a chrípke 
podobných ochorení. Najvyšší výskyt respiračných nákaz bol v jarnej sezóne 2008/2009 
v kalendárnych týždňoch 8 a 9, ale bez aktivity a v jesennej sezóne 2009/2010 v kalendárnych 
týždňoch 47,48 a 49, s lokálnymi epidémiami. Objavenie ochorení vo svete spôsobených 
vírusom chrípky „Novel Flu vírus“ si vyžiadalo aktualizáciu pandémického plánu chrípky. 
Boli vykonané všetky opatrenia nariadené HH SR. Vzhľadom k vysokej zaočkovanosti detí – 
zhruba okolo 99-100 % v roku  2009 sa vyskytlo len 8 ochorení, ktorých pôvodcom  bol 
agens, proti ktorému sa vykonáva povinné očkovanie. Vykazujeme 8 ochorení na pertussis, 
z toho 6 ochorení u riadne očkovaných detí, 1 ochorenie u  trojmesačného neočkovaného 
dieťaťa a 1 ochorenie vykazujeme u 51 ročného neočkovaného muža. Ani v utečeneckých 
táboroch, ktoré sú na území nášho okresu sme nezaznamenali výskyt infekčných ochorení, 
proti ktorým  sa očkovanie vykonáva.  
V okrese Dunajská Streda evidujeme dvoch nosičov vírusu HIV. Nebolo hlásené ochorenie 
AIDS.     
Naďalej sa splnia úlohy v rámci  „Akčného plánu na udržiavanie stavu bez poliomyelitídy“. 
Týždenné sledovanie a surveillance výskytu akútnych chabých paréz sa naďalej vykonáva. 
V sledovanom období sme nevykázali žiadne ochorenie u detí do 15 rokov veku.  
Pokračovalo sa vo virologickom vyšetrovaní odpadových vôd. Vzorky sa systematicky 
odoberajú z kanalizácie mesta Dunajská Streda a z kanalizácie ÚT v  Gabčíkove, 
v Medveďove a v Rohovciach. Celkom bolo odobratých 24 vzoriek odpadových vôd na 
vyšetrenie prítomnosti poliovírusov a iných enterálnych  vírusov  vo vonkajšom prostredí.  
Výsledok všetkých odobratých vzoriek vôd boli negatívne až na 2 odbery z ČOV Dunajská 
Streda v mesiaci september a november.  
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Cieľ č. 10 
 
Zníženie výskytu neinfekčných ochorení 
 

Stratégia zdravotno-výchovných aktivít je rozpracovaná v „Intervenčnom programe 
podpory zdravia a primárnej prevencie neinfekčných ochorení v okrese Dunajská  Streda“. 
Úlohy sa plnia v poradni zdravej výživy, v poradni podpory psychického zdravia, v poradni 
pre optimalizáciu pohybovej aktivity, v poradni pre deti a mládež a v poradni prevencie 
protidrogovej závislosti. Súčasťou „Intervenčného programu podpory zdravia a primárnej 
prevencie neinfekčných ochorení v okrese Dunajská Streda“ je sledovanie zdravotného stavu 
obyvateľov. V rámci tohoto programu  v databáze sú k dispozícií údaje o zdravotnom stave 
9334 osôb. 
 Zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané na odstránenie negatívnych faktorov                        
zo životosprávy  a na podporu a upevnenie pozitívnych postojov vedúcich k upevneniu 
zdravia. Zvýšená pozornosť bola venovaná prevencii kardiovaskulárnych a onkologických 
chorôb, presadzovaniu zásad správnej životosprávy, prevencii behaviorálnych rizík 
a znižovaním nadhmotnosti. 
 
Cieľ č.11 
 
Pohybová aktivita 
 

Propagácia zdraviu prospešnej pohybovej aktivity bola realizovaná hlavne v poradni 
pre optimalizáciu pohybovej aktivity. Za  rok  2009  navštívilo  poradňu  3705  osôb,  z  toho  
na akciách poriadaných pre skupiny sa zúčastnilo 1232 osôb a na individuálnom cvičení  2473 
osôb. Cieľom upevnenia fyzického a duševného zdravia dospelých osôb boli  pravidelne 
zabezpečené kondičné a redukčné cvičenia pre ľudí s nadváhou.  
Pri zaraďovaní klientov do jednotlivých skupín podľa náročnosti cvičenia u 82 klientov bolo 
vykonané spirometrické vyšetrenie. Znížená kapacita pľúc bola zistená 12 osobám, a mierne 
znížená kapacita bola zistená u 18 osôb, hlavne u tých, ktorí fajčia viac ako dva roky.  
Pre 102 klientov, ktorí sa rozhodli aktívnym pohybom redukovať nadváhu, sa pomocou 
prístroja Futrex vypracoval individuálny redukčný program.  

Začiatkom roka bola nadviazaná spolupráca s Klubom žien zaoberajúcich sa zdravou 
životosprávou a znížením nadhmotnosti, ktorý  bol založený v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Dunajskej Strede. Raz týždenne sú pre nich zabezpečené skupinové cvičenia, kondičný 
telocvik zameraný na zníženie celkového telesného tuku v tele. Cvičenie sa uskutočnilo 
celkovo 19 krát pre 182 žien. 

Prostredníctvom poradne pre deti a mládež sa uskutočnila akcia priamo v priestoroch 
materskej školy v Dunajskej Strede pod názvom „Deň športu v materskej škole“, kde rodičia 
mali možnosť zacvičiť si spolu so svojimi deťmi hravou formou pod vedením inštruktorky 
poradne. Akcia bola zameraná na zdôraznenie významu pohybu a cvičenia od útleho veku 
v spojitosti s duševným zdravím. Na tejto akcii sa zúčastnilo 32 detí s rodičmi. 

Do súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“, sa zapojilo 85 osôb. Cieľom kampane bolo 
povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí k pohybovej aktivite. Účastníci súťaže budú 
začiatkom budúceho roka individuálne ohodnotení a odmenení.  

V tomto roku bola nadviazaná spolupráca s Materským centrom, ktoré sídli 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede. Mamičky so svojimi deťmi vo veku                 
od 1 roku do 3 rokov pravidelne raz mesačne navštevujú poradenské centrum podpory 
a ochrany  zdravia, kde mali k dispozícii všetky služby poradní zdravia a pre mamičky, ktoré 
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majú jednostranne zaťaženú chrbticu sú organizované aj skupinové cvičenia a ukážka 
špeciálnych cvikov na prevenciu vzniku plochých nôh u detí. Túto akciu navštívilo 53 
mamičiek s deťmi.   
   
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia. 
- realizovať preventívne programy na regionálnej úrovni zohľadňujúcich špecifiká 
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít v okrese Dunajská 
Streda 

 
Zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané na primárnu prevenciu behaviorálnych 

rizík a na výchovu obyvateľstva k zdravému spôsobu života. 
Osobitná pozornosť bola venovaná prevencii kardiovaskulárnych ochorení a drogovej 
závislosti.  

Poradňu zdravej výživy, poradňu pre optimalizáciu pohybovej aktivity, poradňu 
podpory psychického zdravia, poradňu detí a mládeže, poradňu prevencie protidrogovej 
závislosti, ktorej súčasťou je poradenská činnosť zameraná na prevenciu a odvykanie fajčenia, 
poradňu ochrany a podpory zdravia pri práci a poradňu prevencie hepatitídy navštívilo za rok 
7097 občanov okresu, ktorí boli intervenovaní k zmene životnému štýlu cieľom eliminovania 
rizikových faktorov negatívne ovplyvňujúcich ich zdravotný stav.  
V záujme rozšírenia dosahu vyšetrení pracuje mobilná poradňa, ktorá vykonáva svoju 
preventívnu činnosť v závodoch, podnikoch, obciach a v rôznych inštitúciách. V Šamoríne,            
v Gabčíkove, v Lehniciach, v Holiciach a v Baloni sa uskutočnili Dni zdravia, v rámci 
ktorých, poradenské služby využilo 759 občanov a bolo realizovaných 2074 vyšetrení. 

Poradňu zdravej výživy za rok 2009 navštívilo 799 osôb a bolo u nich vykonaných 
4409 vyšetrení. Z uvedeného celkového počtu bolo mobilnou poradňou vyšetrených  576 
osôb. Z celkového počtu vyšetrených bolo u 234 osôb stanovené riziko kardiovaskulárneho 
ochorenia. 
Poradňa zdravej výživy je dostupná pre obyvateľov okresu denne od 6,00 – do 18,00hodiny.  
Klientom s rizikovými hodnotami glykémie je doporučená návšteva diabetologických 
ambulancií, s ktorými je nadviazaná dobrá spolupráca. Pre diabetikov sú v pravidelných 
intervaloch realizované skupinové akcie na ktorých lekár – diabetológ a  pracovníčka poradne 
zdravia edukujú pacientov a zdôrazňujú význam dodržiavania diétneho režimu.  
V poradni je zabezpečené aj meranie krvného tlaku. Za rok 2009 bolo vykonaných 956 
meraní, z toho u 32,1% osôb bola zistená hypertenzia.  
Sledovanie rizikových faktorov vznikajúcich v nadväznosti na nesprávnu výživu                       
sa realizovalo v rámci úlohy sledovania výživového stavu obyvateľstva SR dotazníkovou 
formou a vyšetrením biochemických ukazovateľov. Sledovanie sa uskutočnilo u 80 
respondentov.  

Poradňu pre optimalizáciu pohybovej aktivity za rok 2009 navštívilo 3705 osôb,  
z toho na akciách poriadaných pre skupiny sa zúčastnilo 1232 osôb a na individuálnom 
cvičení sa zúčastnilo 2473 osôb v rôznych vekových kategóriách. Cieľom zníženia nadváhy, 
upevnenia fyzického a duševného zdravia boli pre dospelé osoby pravidelne zabezpečené 
kondičné a redukčné cvičenia.  
Do súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“, „Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie!“, sa zapojilo 
85 osôb. Cieľom kampane bolo povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí k pohybovej 
aktivite. Účastníci súťaže budú začiatkom budúceho roka individuálne ohodnotení 
a odmenení.  
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Pri zaraďovaní klientov do jednotlivých skupín podľa náročnosti cvičenia u 82 klientov bolo 
vykonané spirometrické vyšetrenie. Znížená kapacita pľúc bola zistená 12 osobám, a mierne 
znížená kapacita bola zistená u 18 osôb, hlavne u tých, ktorí fajčia viac ako dva roky.  
Pre 102 klientov, ktorí sa rozhodli aktívnym pohybom redukovať nadváhu, sa pomocou 
prístroja Futrex vypracoval individuálny redukčný program. Obezita bola zistená u 9,00 % 
žien a u 16,7 % mužov. 
Začiatkom roka bola nadviazaná spolupráca s Klubom žien zaoberajúcich sa zdravou 
životosprávou a znížením nadhmotnosti, ktorý  bol založený v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Dunajskej Strede. Raz týždenne sú zabezpečené skupinové cvičenia, s pracovníčkou 
optimalizácie pohybovej aktivity v rámci kondičného telocviku, ktorý je zameraný aj                       
na zníženie celkového telesného tuku.  Cvičenie sa uskutočnilo celkovo 19 krát pre 182 žien. 

Poradňu podpory psychického zdravia za rok 2009 navštívilo 903 osôb z toho 74 
mužov a 829 žien. Činnosť protistresovej poradne sa zamerala na skupinové relaxačné 
cvičenia a na zvládnutie stresových situácií formou relaxačnej a meditačnej jogy.   

Služby poradne pre občanov okresu boli začiatkom roka rozšírené o systematickú 
psychoterapiu, ktorú zabezpečuje psychoterapeut raz do týždňa. Základom je rovnoprávny 
rozhovor terapeuta a klienta - liečba slovom.  
            Poradňu deti a mládeže za rok 2009 navštívilo 637 detí. 
Skupinového cvičenia pre deti s chybným držaním tela sa zúčastnilo 384 detí. Z toho základné 
cvičenie na upevnenie chrbtového svalstva a správneho držania tela absolvovalo 240 detí 
predškolského veku, 128 detí základných škôl a 16 žiakov so strednej školy. Spolu s deťmi 
boli zaškolené aj učiteľky materských škôl, ktoré v cvičení pokračovali s deťmi v materských 
školách. Na premietaní zdravotno-výchovných videofilmov sa zúčastnilo 147 žiakov 
materských a základných škôl.   

V tomto roku bola nadviazaná spolupráca s Materským centrom, ktoré sídli 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede. Mamičky so svojimi deťmi vo veku               
od 1 roku do 3 rokov pravidelne raz mesačne navštevujú poradenské centrum podpory 
a ochrany  zdravia, kde majú k dispozícii všetky služby poradní zdravia a pre mamičky, ktoré 
majú jednostranne zaťaženú chrbticu sú organizované aj skupinové cvičenia a ukážka 
špeciálnych cvikov na prevenciu vzniku plochých nôh u detí. Túto akciu navštívilo 53 
mamičiek s deťmi.     
Na zdravotno-výchovných akciách s problematikou užívania alkoholu u mladistvých sa za rok 
2009 zúčastnilo 75 žiakov základných škôl a na prevencii protidrogovej závislosti                       
sa zúčastnilo 101 žiakov základnej školy, 15 žiakov so stredných škôl a 23 žiakov špeciálnej 
základnej školy.  

   Poradňu prevencie protidrogovej závislosti do ktorej je začlenená poradňa 
prevencie a odvykania fajčenia za rok 2009 navštívilo 765 osôb. Z toho na aktivitách 
zameraných na prevenciu odvykania fajčenia sa zúčastnilo 551 osôb a protidrogovú poradňu 
navštívilo 214 osôb.  

  Protidrogová prevencia bola zabezpečená hlavne prednáškami, besedami a premietaním   
videofilmov a bola zameraná hlavne na žiakov základných a stredných škôl. Uskutočnilo                       
sa 25 akcií.  
Pre 176 žiakov základnej školy, pre 15 žiakov strednej školy a 23 žiakov špeciálnej základnej 
školy sme usporiadali 9 zdravotno-výchovných protidrogových akcií, na ktorých                       
sa uskutočnili prednášky a besedy s odborným lekárom – psychológom. Deťom bol rozdaný 
dotazník na tému „Prečo neužívať v mladom veku alkohol“, ktorý bol počas premietania 
filmu vyhodnotený a slúžil ako podklad pre diskusiu. 
 V rámci „Týždňa boja proti drogám“ a „Medzinárodného dňa boja proti drogám“ bolo 
uskutočnené premietanie filmu v poradenskom centre podpory a ochrany zdravia 
s protidrogovou tematikou a rozdaný zdravotno-výchovný materiál. 
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Pre najzraniteľnejšiu vekovú skupinu z pohľadu rizika vzniku nikotínovej závislosti 
sme organizovali 16 akcií zameraných na prevenciu a odvykanie fajčenia, ktorých                       
sa zúčastnilo  551 žiakov zo základných škôl.  

Z príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme pre 35 žiakov 6 ročníka základnej školy  
zabezpečili prednášku s besedou na tému: „Vraždiaci návyk – fajčenie“.  

Článok pod názvom „31.máj Svetový deň bez tabaku“ bol uverejnený v týždenníku 
Csallóköz - Žitný ostrov, na webovej stránke RÚVZ v online novinách Parameter. V denníku 
Új Szó bol uverejnený krátky oznam o aktivitách  poradne prevencie odvykania od fajčenia 
k Svetovému dňu bez tabaku.  

V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sme uskutočnili 4 prednášky s besedou  
pre 275 žiakov základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede, základnej školy                        
na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede a základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským v Gabčíkove. Žiaci boli oboznámení o škodlivosti fajčenia a pasívneho fajčenia 
v rodinnom prostredí. Žiakom, ktorých rodičia sú aktívny fajčiari bolo zmerané CO                      
vo vydychovanom vzduchu.  V regionálnom týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov a v online 
novinách Parameter bol uverejnený článok pod názvom: „19.november - Medzinárodný deň 
bez fajčenia“ a zároveň bol uverejnený na webovej stránke RÚVZ v jazyku slovenskom. 
Reportáž z Medzinárodného dňa bez fajčenia bola odvysielaná v mestskej televízie.  
 V rámci  Národného akčného plánu na kontrolu tabaku bolo realizované vyšetrenie 
občanov v Dunajskej Strede na nám. sv. Štefana pracovníčkou poradne prevencie a odvykania 
fajčenia a pracovníčkou poradne zdravia na obsah CO vo vydychovanom vzduchu. Každému  
fajčiarovi bolo ponúknuté odborné poradenstvo a ponúknutá možnosť odvyknúť si od fajčenia 
prostredníctvom poradne prevencie a odvykania fajčenia.    

Meranie koncentrácie CO vo vydychovanom vzduchu sme za rok vykonali 84 fajčiarom, 
ktorí boli súčasne motivovaní k odvykaniu fajčenia.  

Individuálneho kurzu odvykania od fajčenia sa zúčastnila len 1 osoba.   
Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci na pracoviskách poskytla základné 

informácie o konkrétnom spôsobe ochrany zdravia pri práci a významu používania 
pracovných ochranných prostriedkov. Poradenstvo bolo poskytnuté 281 osobám. 
 Poradňa prevencie hepatitídy. V roku 2009 bolo evidovaných 5 ochorení                        
na hepatitídu typu „B“ a 2 ochorenia na hepatitídu typu „ C“ a bolo zistených 44 nových 
nosičov antigénu HBsAg. V poradni prevencie hepatitídy boli poskytnuté nosičom 
a kontaktom informácie o prevencii šírenia tejto nákazy.  

 
3.  Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života. 
- zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané na 
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov okresu Dunajská Streda   
 

V roku 2009 bolo uverejnených 8 zdravotno-výchovných informácií a článkov 
v týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov a v online novinách „Parameter“.    

Na webovej stránke nášho úradu boli pravidelne dvojjazyčne uverejnené všetky 
dôležité informácie týkajúce sa ochrany zdravia obyvateľstva. 

O dôležitosti povinného očkovania, očkovania proti chrípke, očkovania pred cestou   
do zahraničia, ako sa pripraviť na cestu do zahraničia, očkovania proti kliešťovej encefalitíde, 
o predchádzaní chrípky, o význame  zvyšovania  celkovej  odolnosti  v  prevencii  ochorenia  
na novú chrípku, o príprave na letnú sezónu, o bezpečnosti kúpania sa na termálnych 
a prírodných kúpaliskách, zdravotný stav obyvateľstva v južných regiónoch, prevencia 
civilizačných ochorení a informácia o výskyte chrípky, význam očkovania proti sezónnej 
chrípke a prevencia Novej chrípky, situácia vo výskyte chrípky a prevencia chrípky v okrese 
Dunajská Streda boli s lekárom epidemiologického oddelenia odvysielané reportáže, štúdiové 
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besedy a telefonické rozhovory v regionálnej DSTV a v Slovenskom rozhlase Pátria                        
vo vysielaní v maďarskej reči. 

Na webovej stránke nášho úradu boli pravidelne v jazyku slovenskom a maďarskom 
uverejnené všetky dôležité informácie týkajúce sa ochrany zdravia obyvateľstva.  
  Z príležitosti „Svetového dňa bez tabaku a Medzinárodného dňa bez fajčenia“ bola 
odvysielaná reportáž v živom vysielaní Dunajskostredskej mestskej televízie s inštruktorkou 
poradne zdravia.  
            Osobné informácie týkajúce sa ochrany zdravia sa poskytujú na linke zdravia. Túto 
službu využilo 209 osôb.    
 
4. Realizovať Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie. 
 

Program sa v našom regióne vzhľadom na národnostné zloženie obyvateľstva okresu 
nerealizuje. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov na regionálnej úrovni a plniť úlohy 
Intervenčného programu podpory zdravia a primárnej prevencie neinfekčných ochorení 
v okrese Dunajská Streda. 
 

V rámci „Intervenčnom programu podpory zdravia a primárnej prevencie 
neinfekčných ochorení  v okrese Dunajská  Streda“ sa sleduje zdravotný stav obyvateľov 
okresu. V databáze sú uložené údaje o zdravotnom stave 9334 obyvateľov okresu. Intervencia 
k zdravotnému spôsobu života sa realizuje v poradni zdravej výživy, v poradni podpory 
psychického zdravia, v poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity, v poradni pre deti 
a mládež, v poradni prevencie protidrogovej závislosti, v poradni ochrany a podpory zdravia 
pri práci, a v poradni prevencie hepatitídy. Poradenské služby boli v tomto roku poskytnuté 
pre 7097 klientov. 

V Šamoríne, v Gabčíkove, v Lehniciach, v Holiciach a v Baloni sa uskutočnili Dni 
zdravia v rámci ktorých, poradenské služby využilo 759 občanov, a bolo realizovaných 2074 
preventívnych vyšetrení.  

V spolupráci s Mestským úradom Šamorín a Územným spolkom SČK v Dunajskej 
Strede sme usporiadali pre občanov mesta Šamorín „Deň zdravia“, ktorý  sa uskutočnil 
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne. Akcia bola zameraná hlavne na 
prevenciu srdcovo-cievnych ochorení  a ochorení pohybového aparátu. Z návštevníkov „Dňa 
zdravia“ 140 občanov aktívne využilo poradenské služby.  

V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera sme usporiadali „Deň zdravia“ v obci 
Holice, Gabčíkovo a Lehnice so zameraním na propagovanie správneho životného štýlu,                 
s cieľom zníženia nadhmotnosti a ochorení srdcovocievneho aparátu a ako aj na prevenciu 
chronických ochorení pohybového aparátu. Poradenstvo v oblasti ochrany zdravia bolo 
poskytnuté 110 občanom. Pre obyvateľov obcí boli zabezpečené prednášky lekármi 
odborníkmi, na tému: Zdravý životný štýl, Prevencia chorôb a Ochorenie a liečba 
pohybového aparátu a  Skolióza  u  detí,  ktorá bola  doplnená  špeciálnymi  ukážkami  cvikov  
na rozvoj sily svalstva a ohybnosti.  

 
V spolupráci s obecným úradom Baloň a miestnymi organizáciami sa uskutočnil  pre 

obyvateľov obce „Deň zdravia“, ktorý bol zameraný hlavne na prevenciu nádorových 
a srdcovocievnych ochorení, propagovanie medu a včelích produktov a  vegetariánskej stravy. 
Na tieto témy boli zabezpečené prednášky odbornými lekármi a odborníkmi v danej 
problematike. Pracovníčkami poradne zdravia boli vykonané aj preventívne vyšetrenia u 56 
obyvateľov obce. Súčasťou tejto akcie bolo odborné poradenstvo v oblasti ochrany zdravia, 
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ochutnávka potravinárskych výrobkov racionálnej výživy, ktorú zabezpečili sponzori, 
rozdávanie zdravotno-výchovného materiálu, výstava brožúrok a kníh poskytujúcich 
informácie o správnej životospráve. 

Za účasti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede a iných štátnych 
a neštátnych subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci sme sa 
zúčastnili akcie pod názvom „I. Žitnoostrovský deň sociálnej pomoci“, ktorý sa uskutočnil 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede. Cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť 
občanom nové informácie v oblasti sociálnych služieb a pomoci. Bezplatné poradenstvo 
v oblasti zdravého životného štýlu a možnosť zmerať si svoj krvný tlak, hladinu cholesterolu 
a cukru v krvi využilo v rámci tejto akcii 51 osôb.     

 
7. Podľa stanovených indikátorov a determinantov zdravia sledovať, hodnotiť 
 analyzovať zdravotný stav obyvateľov okresu. 
 

V roku 2008 bol zabezpečený zber údajov o zdravotnom stave obyvateľov okresu 
a v súčasnosti prebieha ich spracovanie. Vyhodnotenie bude realizované v roku 2010.     
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov okresu v podpore zdravia 
- vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
 

V problematike prevencie chybného držania tela u detí predškolského veku boli 
zaškolené učiteľky materských škôl v poradni zdravia, kde si osvojili základné cviky  
a vykonali cvičenia s 490 deťmi materských škôl. Učiteľky v cvičení s deťmi pokračovali  
v materských školách.  

Školenie dobrovoľných sestier bolo realizované v úzkej spolupráci z Územným 
spolkom SČK Dunajská Streda. 
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí a 
mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR           
č. 837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
 

Na zdravie, rast, vývin organizmu a na dosiahnutie harmonického a všestranného 
rozvoja dieťaťa priaznivo spôsobí správna výživa, preto v rámci kontroly v školských 
jedálňach zamestnanci oddelenia HDM okrem hygienickej úrovne stravovacieho zariadenia, 
odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov kontrolujú aj jedálne lístky, či so svojím 
zložením vyhovujú zásadám racionálnej výživy a vedú k vypestovaniu zdravých stravovacích 
zvyklostí. V prípade potreby usmerňujú pracovníkov stravovacích zariadení pri zostavovaní 
jedálnych lístkov tak, aby svojím zložením zabezpečovali energeticky a biologicky hodnotnú 
stravu.  
V materských školách je postarané o zabudovanie mliečnych výrobkov do stravy. Deti  
dostávajú buď na obed,  desiatu, alebo na olovrant výrobky z mlieka.  
Školské bufety ponúkajú síce mliečne výrobky, ale žiaci preferujú iný sortiment.  
V stravovacích zariadeniach je sledovaná aj častosť, druh a množstvo ponúkaných nápojov,  
ako aj úroveň podávania nápojov. Deťom je ponúkaný ku každému hlavnému jedlu čaj, alebo 
ovocné dreňové nápoje. Počas prestávok školáci často konzumujú nápoje prinesené z domu 
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alebo zakúpené v školských bufetoch. V období nadmerných horúčav sú pre deti ponúkané 
nápoje vo zvýšenom množstve aj počas pobytu vonku. 

 V našom okrese školský mliečny program sa nerealizuje, v rámci ŠZD v dvoch základných 
školách bolo zistené podávanie mliečnych výrobkov od firmy Rajo z automatov. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 
 

Do 31.12.2009 odborní zamestnanci oddelenia HDM vykonali ŠZD v 76 školských 
jedálniach, v rámci ktorého kontrolovali aj zloženie jedálnych lístkov z hľadiska racionálnej 
výživy. V prípade potreby usmerňovali pracovníkov stravovacích zariadení pri zostavovaní 
jedálnych lístkov cieľom zabezpečovania správnej energetickej a biologicky hodnotnej stravy.  
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 
 

V rámci ŠZD je venovaná zvýšená pozornosť o zaradenie mliečnych výrobkov                        
vo väčšom rozsahu do stravy. 
Deti v materských školách dostávajú buď na obed, desiatu alebo na olovrant výrobky 
z mlieka.  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
 

Zabezpečenie správneho pitného režimu sme kontrolovali v rámci ŠZD v 69 
stravovacích zariadeniach. Sledovali sme častosť, druh a množstvo ponúkaných nápojov 
podľa zostaveného jedálneho lístka, ako aj úroveň podávania nápojov. Deťom je ponúkané 
ku každému hlavnému jedlu mlieko,  čaj, alebo ovocné dreňové nápoje. 
 
5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
 

Pri kontrolách v zariadeniach základných a  stredných škôl zvýrazňuje sa aj spolupráca 
s oddelením  podpory zdravia a poradenského centra.  Poradňa prevencie protidrogovej 
závislosti pripravila pre 214 žiakov základných škôl prednášky a besedy spojené 
s premietaním videofilmov s protidrogovou tematikou . 

V roku 2009 bolo vykonaných 173 kontrol nad dodržiavaním zákona NR SR č. 
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v zariadeniach pre deti a mládež. Za porušenie tohto zákona bola 
ukladaná bloková pokuta  vo výške 6.- €. V kontrolovaných zariadeniach boli zamestnanci 
upozornení na zákaz fajčenia v celom objekte školských a predškolských zariadeniach.  
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u 
žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 
 

V tomto roku neobdržali sme metodiku na realizovanie celoslovenských 
a celoeurópskych epidemiologických prieskumov zameraných na situácie ohľadom 
zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných a stredných 
škôl.  
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E) POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
1. Podieľať sa na plnení Národného programu kontroly tabaku 
 

Z príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme pre 35 žiakov 6 ročníka základnej školy  
zabezpečili prednášku s besedou na tému: „Vraždiaci návyk – fajčenie“. Po prednáške, bol 
žiakom rozdaný dotazník.  

V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sme uskutočnili 4 prednášky s besedou pre 
275 žiakov základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede, základnej školy                        
na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede a základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským v Gabčíkove. Žiaci boli oboznámení o škodlivosti fajčenia a pasívneho fajčenia 
v rodinnom prostredí. Žiakom, ktorých rodičia sú aktívny fajčiari bolo zmerané CO                       
vo vydychovanom vzduchu.     

V obrazovom spravodajstve  Dunajskostredskej mestskej televízie bola z príležitosti 
Medzinárodného dňa bez fajčenia a o činnosti poradne zameranej na prevenciu fajčenia 
u školskej mládeže odvysielaná reportáž.  
Článok pod názvom „31.máj Svetový deň bez tabaku“  a  „19. november Medzinárodný deň 
bez fajčenia“, bol uverejnený v týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov, na webovej stránke 
RÚVZ v online novinách Parameter. V denníku Új Szó bol uverejnený krátky oznam 
o aktivitách  poradne prevencie odvykania od fajčenia k Svetovému dňu bez tabaku.  

V rámci Národného akčného plánu na kontrolu tabaku  bolo realizované vyšetrenie 
občanov v Dunajskej Strede na nám. sv. Štefana pracovníčkou poradne prevencie a odvykania 
fajčenia a pracovníčkou poradne zdravia na obsah CO  vo vydychovanom vzduchu. Každému  
fajčiarovi bolo poskytnuté odborné poradenstvo a ponúknutá možnosť odvyknúť                       
si  od fajčenia prostredníctvom poradne prevencie a odvykania od fajčenia.   

Na 14 akciách s protifajčiarskou tematikou spojených s prednáškou a premietaním filmov                
sa zúčastnilo 551 žiakov základných škôl z okresu.  
Meranie koncentrácie CO vo vydychovanom vzduchu sme za rok vykonali 84 fajčiarom, ktorí 
boli súčasne motivovaní v odvykaní fajčenia.  

Individuálneho kurzu odvykania od fajčenia sa za rok zúčastnila len 1 osoba. 
 
2. Plniť Národný akčný plán na kontrolu tabaku 
 

V rámci  Národného akčného plánu na kontrolu tabaku bolo realizované vyšetrenie 
občanov v Dunajskej Strede na nám. sv. Štefana dňa pracovníčkou poradne prevencie                      
a odvykania fajčenia a pracovníčkou poradne zdravia. Každému dobrovoľnému fajčiarovi 
bolo ponúknuté odborné poradenstvo a ponúknutá možnosť odvyknúť si od fajčenia 
prostredníctvom poradne prevencie a odvykania od fajčenia. Bolo uskutočnených 28 meraní 
z toho 12 mužov a 16 žien. Meranie koncentrácie CO vo vydychovanom vzduchu                       
sa uskutočnilo aj v rámci dní zdravia a na školách po prednáškach a besedách 
prostredníctvom mobilnej poradne u 84 osôb.     
 
3.Vykonávať kontrolu nad dodržiavaním zákona o ochrane nefajčiarov a hodnotiť 
plnenie zákona 
 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách je venovaná zvýšená 
pozornosť kontrole dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov. V rámci ŠZD bolo odbornými 
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zamestnancami vykonaných 426 kontrol na pracoviskách, v zdravotníckych zariadeniach, 
v zariadeniach detí a mládeže, v zariadeniach poskytujúcich služby, v zariadeniach 
spoločného stravovania a v cukrárniach. V jednom prípade bola uložená bloková pokuta 
v hodnote 9,-€. 
 
4. Zabezpečiť účasť obyvateľov v  súťaži pre fajčiarov Prestaň a vyhraj. 
 

Medzinárodná súťaž sa organizuje v dvojročných intervaloch. V tomto roku sa súťaž 
neorganizuje.    
 
 
F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
Imunizačný program 
 
Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenie ostatných úloh  imunizačného programu  
podľa  metodických pokynov ÚVZ SR bola vykonaná v mesiacoch september a október 2009. 
 
Okresná zaočkovanosť v % podľa kontrolovaných ročníkov narodenia  
 
Ročník narodenia 2008 - TBC: 98,39 % 
Ročník narodenia 2007 -  DTP,VHB Hemofil.inf., POLIO: 99,80% 

                              MMR: 99,52%   
Ročník narodenia 2006 -  MMR: 99,90% 
Ročník narodenia 2005 -  DTP:   99,72% 
Ročník narodenia 2002 -  DTP:   99,60% 
Ročník narodenia 1997 -  VHB:   99,12% 

                               MMR: 99,73% 
Ročník narodenia 1995 -  DITE: 99,75 % 

                               POLIO: 99,66% 
       
Iné druhy očkovania u detí do 15 rokov života  bolo vykonané u  – 2803 detí na žiadosť 
rodičov alebo na odporúčanie ošetrujúceho lekára. Najviac detí -1278 bolo očkovaných proti 
chrípke. Proti infekciám spôsobeným s. pneumonie  bolo zaočkovaných 528 detí, 173 
konjugovanou vakcínou PCV 7 a 355 detí polysacharidovou vakcínou  PSV 23. Proti 
kliešťovej encefalitíde bolo zaočkovaných 629 detí, proti vírusovej hepatitíde A -164, proti 
vírusovej hepatitíde B - 15 a kombinovanou vakcínou VHA+VHB bolo zaočkovaných 25 
detí. Proti ostatným ochoreniam bolo rádove oveľa menej detí zaočkovaných – napr. proti 
rakovine krčka maternice 44, proti rotavírusovým infekciám 50, proti varicelle 51 detí.  
 
 
Publikovanie a oboznámenie širšej odbornej a laickej verejnosti o význame očkovania 
a dosiahnutej zaočkovanosti  
 
1. Do všetkých ambulancii okresu (APL pre detí a dorast a APL pre dospelých) v počte  2x75 
bol zaslaný informačný materiál pre pacientov, aby ich lekári umiestnili v čakárniach pre 
pacientov. Bol vyhotovený v slovenskom jazyku a 1 verzia v maďarštine. 

2. Na webovej stránke úradu bol uverejnený dvojjazyčný informačný materiál o priebehu   
akcie a o významnosti očkovania 
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3. Dňa 24.4.2009 vo vysielaní Slovenského rozhlasu – rádio Patria -  vysielanie     
v maďarskej reči vedúca oddelenia epidemiológie mala vystúpenie o infekčných ochoreniach 
a o význame očkovania. Poslucháči mali možnosť telefonicky sa zapojiť do relácie. 

 
4. V mesiaci júl vo vysielaní Slovenského rozhlasu- rádio – Patria bolo 2x  telefonické   
interwiu  s tematikou: 
a)očkovanie pred cestou do zahraničia  
b) ako sa pripraviť na cestu do zahraničia. 
 
5.  V mesiaci september v DS – TV (mestská televízia) bola odvysielaná informácia o výskyte 
chrípky v okrese Dunajská Streda. 
 
 6. V mesiaci október v denníku „Új Szó“ bol uverejnený článok s tematikou o sezónnej 
chrípke. Boli 2 štúdiové rozhovory v rádiu Patria a káblovej televízii DS-TV o význame 
očkovania proti sezónnej a o prevencii proti novému typu chrípkového vírusu. 
 
 7. V mesiaci november bol 1x telefonický reportáž v rádiu Patria, 1x štúdiový  rozhovor a 1x 
rozhovor v DS TV s nasledovnou témou: Význam očkovania proti chrípke, situácia vo 
výskyte chrípky a prevencia chrípky. 
 
 8. V mesiaci december bola uverejnená informácia v denníku „Új Szó“ o situácii vo  výskyte 
sezónnej aj pandemickej chrípky na území okresu Dunajská Streda. 
 
 9. Odborná ako aj laická verejnosť sú priebežne informovaní ohľadne výskytu ochorení na 
ARO a chrípke podobných ochorení na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede. 
 
 10. Pracovníci oddelenia epidemiológie poskytujú priebežne informácie odbornej ako aj 
laickej verejnosti o význame očkovania proti chrípke. Všetky problémy týkajúce sa očkovania 
ak aj očkovacích látok sú s lekármi konzultované.  
 
 
G.  OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA    
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce  

Pri posudzovaní návrhov na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky bol kladený 
dôraz na maximálne možné zníženie miery zdravotných rizík z pracovného prostredia. Kladné 
rozhodnutia (55 prípadov) boli vydané len v tých prípadoch, v ktorých pracovné prostredie, 
pracovné podmienky a objektivizácia faktorov pracovného prostredia boli zosúladené 
s platnými legislatívnymi úpravami. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov 
pracovného prostredia zamestnávatelia zabezpečili odborne spôsobilými osobami a v prípade 
potreby zabezpečili nápravné opatrenia resp. náhradné opatrenia  na zníženie expozície 
zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia.     

Za vykazované obdobie sme vykonali celkom 195 hygienických previerok, v rámci 
ktorých sme kontrolovali pracovné prostredie, pracovné podmienky zamestnancov, spôsob 
práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov, mieru expozície zamestnancov 
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a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde 
zamestnanci vykonávajú rizikové práce. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sme 
sledovali aj výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. 
Mieru uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov 
a poskytovanie informácií zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany 
zamestnávateľov sme overili formou kontrolných listov informovanosti zamestnancov spolu 
v 37 prípadoch. 

Vo vykazovanom období sme pokračovali v prehodnocovaní rizikových prác podľa 
vyhlášky MZ SR č. 448/07 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia 
vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na 
zaradenie prác do kategórií. Celkom boli vydané 2 rozhodnutia o návrhu na zaradenie prác              
do kategórií. Pre spoločnosť MRAMOR CSÖGLEI, s.r.o. so sídlom Tomášikova 10, 
Bratislava, sme vydali rozhodnutie o návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórie 3 
pre rizikový faktor hluk a do kategórie 4 pre rizikový faktor vibrácie (s časovým 
obmedzením). V druhom prípade, po prehodnotení rizikových prác zaradených do 4. 
kategórie vo faktore hluk na pracoviskách spoločnosti MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o. so 
sídlom Okočská 2123/72, Veľký Meder, bolo vydané nové rozhodnutie o návrhu na zaradenie 
rizikových prác do 3. kategórie.  

K 31.12.2009 sme vykonali 28 hygienických previerok na pracoviskách, kde                  
sa vykonáva riziková práca. Kontroly boli zamerané na pracovné podmienky zamestnancov, 
mieru expozície zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov                     
na pracoviskách, kde sa vykonávajú rizikové práce, ako aj na zabezpečenie pracovnej 
zdravotnej služby. V rámci štátneho zdravotného dozoru sme sledovali aj výsledky a intervaly 
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do 
pracovného procesu na základe výsledkov preventívnych lekárskych prehliadok                       
a  aktualizovali sme evidenčné karty pracovísk. Nápravné opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov boli ukladané v záznamoch z hygienických kontrol. Nedostatky sme zistili najmä 
v nezabezpečení pracovnej zdravotnej služby, v uchovávaní záznamov o výsledkoch lekárskej 
preventívnej prehliadky a v aktualizácii a vypracovaní prevádzkových poriadkov podľa 
nových legislatívnych úprav. Zistené nedostatky boli kontrolovanými subjektami odstránené 
ku koncu tohto vyhodnoteného obdobia, až na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.    
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru v sledovanom období sankcie neboli uplatnené. 
Mieru uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce, sme v 22 prípadoch overili formou kontrolných listov 
informovanosti zamestnancov. 
Údaje o rizikových prácach sme spracovali pomocou programu ASTR. Počet zamestnancov 
vykonávajúcich rizikové práce v okrese Dunajská Streda k 31.12.2009 je 918 z toho 145 žien.  
Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce podľa rizikových faktorov je najvyšší 
v riziku hluku (674 z toho 88 žien), na druhom mieste v riziku chemických látok (150 z toho 2 
ženy) a na treťom mieste v riziku alergény dýchacích ciest  (38 z toho 13 žien).       
Podľa prevažujúcej činnosti najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce je 
v priemyselnej výrobe (677 z toho 88 žien), ďalej v poľnohospodárstve, poľovníctve 
a v lesnom hospodárstve (181 z toho 15 žien), v zdravotníctve a v sociálnej starostlivosti        
(54 z toho 42 žien).  
V sledovanom období došlo k zníženiu celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich 
rizikovú prácu (z 999 na 918), a to najmä v rizikovom faktore hluk z dôvodu zníženia počtu 
zamestnancov na pracoviskách, kde sa vykonáva riziková práca. 
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2. Vyvinúť úsilie na zapojenie výrobného závodu z okresu Dunajská Streda do projektu 
„Zdravé pracoviská“ a organizačne a metodicky zabezpečiť intervenčné aktivity 
zamerané na ochranu a podporu zdravia zamestnancov 
 

Aj v roku 2009 sme vykonali prieskum zameraný na výber výrobného závodu cieľom 
zapojenia do projektu „Zdravé pracoviská“. Do konca vykazovaného obdobia sa nepodarilo 
zapojiť do projektu vhodnú organizáciu. 

V rámci výkonu ŠZD sme propagovali uvedenú kampaň v malých a v stredných 
podnikoch v 13 prípadoch a poskytovali informačné letáky o prebiehajúcej kampani ako aj 
o metódach postupných krokov na hodnotenie rizík. Zdravotno-výchovné materiály 
o kampani sme zverejnili na webovej stránke úradu. V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci sme organizovali 22.10.2009 deň otvorených dverí k uvedenej 
problematike.     

3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich                        
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev  
 

Vo vykazovanom období sme vykonali celkom 195 hygienických previerok, v rámci 
ktorých sme kontrolovali pracovné prostredie, pracovné podmienky zamestnancov, spôsob 
práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov, mieru expozície zamestnancov, 
povinnosti zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom 
Európskych spoločenstiev a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov                   
na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. V rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru sme sledovali aj výsledky a intervaly lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci. Nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
s termínmi ich realizácie boli ukladané v záznamoch z hygienických kontrol. Zistené 
nedostatky zamestnávatelia ku koncu tohto vyhodnoteného obdobia odstránili až                       
na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.  

Mieru uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov 
a poskytovanie informácií zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany 
zamestnávateľov  sme overili formou kontrolných listov informovanosti zamestnancov spolu 
v 37 prípadoch. 

4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou 

 
Vo vykazovanom období sme vykonali 114 kontrol zameraných na zabezpečenie 

pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľmi. Podľa kontrolami zistených a zamestnávateľmi 
hlásených údajov k 31.12.2009 44 zamestnávateľov má zmluvne zabezpečenú pracovnú 
zdravotnú službu subjektami, ktoré dostali oprávnenie na výkon činnosti od ÚVZ SR. 
Niektoré organizácie už začali rokovať so zástupcami pracovnej zdravotnej služby, ktoré 
dostali na túto činnosť povolenie od ÚVZ SR. Naďalej prevádzkovatelia poukazujú                     
na nedostupnosť a ekonomickú náročnosť pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby, ako 
aj nezáujem zo strany pracovnej zdravotnej služby o malé prevádzky s menším počtom 
zamestnancov. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u kontrolovaných 
subjektov bez pracovnej zdravotnej služby sú  vykonávané praktickými lekármi                       
pre dospelých.      
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H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
1. Zabezpečiť realizovanie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov 
SR III s osobitným dôrazom na detskú populáciu  
 
 V sledovanom období boli v rámci monitoringu nad kvalitou pitných vôd                       
na spotrebisku vykonávané odbery vzoriek na laboratórne vyšetrenie (211 vzoriek). Doposiaľ 
nebolo zistené ani zhoršenie kvality vody vo verejných vodovodoch v dôsledku poklesu 
spotreby pitnej vody z verejných vodovodov a ani vznik zdravotných dôsledkov u detskej 
populácie. 
Do monitoringu bolo zaradené aj sledovanie ťažkých kovov a dusíkatých látok v pitných 
vodách so zameraním na zníženie rizika ochorenia a poškodenia zdravia detskej populácie. 
V 16 prípadoch sme posudzovali rozšírenie verejných vodovodných sietí v obciach, resp. 
prepojenie existujúcich vodovodov na nové spoľahlivé vodovodné sústavy, čo prispeje 
k minimalizácii rizika ohrozenia zdravia obyvateľov najmä detskej populácie v dôsledku 
použitia vody nevyhovujúcej kvality z nevyhovujúcich domových studní.  
Na základe spracovaného harmonogramu bol začatý monitoring kvality vody na prírodných 
kúpaliskách (Šulianske a Vojčianske jazero). Na začiatku letnej turistickej sezóny bol                       
na uvedených lokalitách vykonaný miestny prieskum. Za obdobie LTS boli realizované 
odbery vzoriek na laboratórne vyšetrenie: 7 odberov po dvoch vzorkách (spolu 28 vzoriek).                       
Na uvedených lokalitách nebolo zistené zhoršenie kvality vody prírodného kúpaliska 
v dôsledku ľudských aktivít. Získané údaje sú pre širokú verejnosť uverejňované na internete 
v informačnom systéme „vodanakupanie“.  
  
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 
 
 Na území nášho okresu nebolo zvolené žiadne mesto, v ktorom by sa vykonávalo 
mapovanie environmentálneho hluku v životnom prostredí.   
 
3. Zabezpečovať realizáciu opatrení na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia 
s užívaním pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 

 
Cieľom predchádzania ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody a s využívaním 

prírodných vôd na kúpanie, vykonávame monitoring nad kvalitou vody na spotrebisku (bolo 
odobratých spolu 211 vzoriek pitných vôd), monitoring nad kvalitou vody na kúpanie                     
na prírodných kúpaliskách (bol odobratých spolu 28 vzoriek vôd). Získané výsledky 
prezentujeme na internete v informačnom systéme „vodanakupanie“.  
 V tomto roku na prevádzkovaných termálnych kúpaliskách z bazénov s vodnými 
atrakciami boli odobraté kontrolné vzorky vody v počte 13 vzoriek cieľom zistenia 
prítomnosti Legionella species. Vyšetrenými vzorkami nebola potvrdená prítomnosť 
Legionella species v bazénoch.  
 
4. Zabezpečovať výkon monitoringu nad kvalitou vody u spotrebiteľa a nad kvalitou 
vody na kúpanie 
 

Monitoring nad kvalitou pitnej vody na spotrebisku je zabezpečovaný v súlade s platnou 
legislatívou SR a EÚ podľa spracovaného harmonogramu odberov vzoriek vôd. Odbery boli 
vykonané v určený odberový deň a dopravené na laboratórne vyšetrenie do laboratória RÚVZ 
so sídlom v Trnave. Za hodnotené obdobie bolo odobraných spolu 211 vzoriek, z toho 20 
vzoriek bolo vyšetrovaných v rozšírenom rozsahu ukazovateľov a 191 v minimálnom rozsahu 
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ukazovateľov. Výsledky laboratórnych analýz boli priebežne spracovávané v programe 
„Vydra“.   

Na základe spracovaného harmonogramu bol vykonávaný odber vzoriek vôd                       
na prírodných kúpaliskách (Šulianske a Vojčianske jazero). Vychádzajúc z platnej legislatívy 
bol určený rozsah vyšetrenia vzoriek ako aj frekvencia odberov vzoriek vôd. Na začiatku 
letnej turistickej sezóny bol na uvedených lokalitách vykonaný miestny prieskum.                       
Za sledované obdobie bolo realizovaných 7 odberov. Vykonanými laboratórnymi 
vyšetreniami nebolo zistené zhoršenie kvality vody prírodného kúpaliska v dôsledku 
ľudských aktivít.  
V tomto roku na prevádzkovaných termálnych kúpaliskách z bazénov s vodnými atrakciami 
boli odobraté kontrolné vzorky vody v počte 13 vzoriek cieľom zistenia prítomnosti 
Legionella species. Vyšetrenými vzorkami nebola potvrdená prítomnosť Legionella species 
v bazénoch.  
 
 
K. Rozvoj výchovy a vzdelania v oblasti verejného zdravotníctva 
 

Na našom úrade v roku 2009  vykonali praktické cvičenia 2 študentky zo SZU 
Bratislava a jedna študentka z Trnavskej univerzity.  
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A.   OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 

Charakteristika 
Oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 

v problematike  verejného zdravotníctva sa zaoberá úlohami v ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia populácie. Posilňovanie starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva 
a zdravotne bezpečné potraviny je jednou z hlavých  úloh v uvedenej oblasti, vychádzajúcich  
 z celoeurópskych  strategických cieľov a dokumentov  ako sú  Zdravie 21. storočia a Biela 
kniha bezpečnosti potravín. 

Ciele 
K hlavným cieľom oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických 

výrobkov patria v oblasti starostlivosti o výživu a zdravotne bezpečné potraviny: 

1.   Posilňovanie a rozvíjanie výživovej stratégie, zameranej na zabezpečenie optimálneho 
zdravia, osobitne u populácie s  nízkym príjmom a počas kritických období života, ako sú 
obdobie detstva, tehotenstva a dojčenia a staršieho veku 
2.  Posilňovanie a rozvíjanie stratégie udržateľného prísunu potravín na zabezpečenie 
dostatočného množstva potravín dobrej nutričnej  kvality 
3.  Posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu 
posilnenia prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiálnou, na všetkých 
stupňoch potravinového reťazca od prvovýroby po predaj.  
 

Jedným zo základných dokumentov v oblasti starostlivosti o zdravú výživu je 
„Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“, prijatý uznesením vlády SR 
č. 894 zo 13. 10. 1999. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky sleduje 
zlepšenie súčasného štandardu výživy v priamej nadväznosti na zdravotnú situáciu 
obyvateľov, pričom vychádza z dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie a najmä 
z Národného programu podpory zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. 

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v zmysle  
uvedených  cieľov  vykonávajú  podľa § 23 ods. 7 zákona č. 152/1995  Z. z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov potravinový dozor na výrobou, manipuláciou a uvádzaním do 
obehu  potravín a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a štátny zdravotný dozor nad zariadeniami 
spoločného stravovania a kozmetickými výrobkami.  

 
Úlohy 
 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny 
výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 

Pracovníci RÚVZ Galanta, odd. HV a PBP a HDM vykonávajú priebežne úradnú 
kontrolu potravín podľa plánov vypracovaných  na základe Viacročného národného  plánu 
úradnej kontroly - aktualizovaného na r. 2009 a rozpracovaného na podmienky regiónu. 

 Na základe oznámenia zaslaného ÚVZ SR nebolo potrebné pripravovať polročnú 
správu z úradnej kontroly, nakoľko podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER sa podáva  len 
ročná správa z úradnej kontroly - za celý kalendárny rok. Celoročná správa bola cestou 
krajských odborníkov zaslaná 27.12.2009 t. j. k 31.12.2009.  

 Termín: k 31.12.2009         
 Zodp.: MUDr. Papaneková 

184



2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky 
  
2.1.  Plniť opatrenia,  vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády  SR 
č. 556 zo dňa 20. 6. 2001, úloha B. 2) 
- úloha č. 1  

Zdravotno-výchovná intervencia bola zameraná na zmenu stravovacích návykov 
obyvateľstva s dôrazom na zmenu zvyklostí v spotrebe tukov a soli s cieľom ich zníženia, na 
zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny a strukovín a zníženie energetickej spotreby so zameraním 
na redukciu telesnej hmotnosti a zmenu postoja ľudí k vlastnému zdraviu. 

V rámci Dní zdravia poriadanými v spolupráci s MÚ, OÚ, vedeniami škôl a podnikov  
Deň zdravia: ZŠ Šoporňa, ŠZŠ Galanta, CVČ Nebojsa,  MÚ Sereď, OÚ Kráľov Brod, 
Samsung Galanta, MsKS Galanta, MsKS Sereď, Veľké Úľany, OÚ Váhovce 
Hromadné vyšetrenia - (OÚ Kráľov Brod, Mestský úrad Sereď, ZŠ Šoporňa, ŠZŠ Galanta, 
spoločnosť Samsung, CVČ Nebojsa, MsKS Galanta, MsKS Sereď, OÚ Veľké Úľany, OÚ 
Váhovce,  Sereďský jarmok, SČK Veľké Uľany, Galantské trhy-dni zdravia, FM Logistic 
Sereď, Bekaert Sládkovičovo, Tesco Stores SR a.s.). 

počet vyšetrených – 611 
Zamestnanci podnikov – 330 
Zamestnanci  ZŠ + rodičia – 58 
Individuálne poradenstvo – 104 
Spolu vyšetrených – 1103 

Vyšetreným bolo poskytnuté individuálne a skupinové poradenstvo zamerané na zdravý 
spôsob života so zreteľom na pozitívnu zmenu v stravovacích návykoch a ovplyvnenie 
konzumácie v prospech zdraviu prospešných potravín.  
Dni zdravia boli realizované aj na školách (ZŠ SNP Galanta, ZŠ Štefánikova Galanta, ŠZŠ 
Galanta, MŠ Sever, MŠ Abrahám, MŠ Gáň,  ZŠ a MŠ Zemianske Sady, ZŠ Šoporňa, ZŠ 
Pusté Úľany) deťom sa prihovárala mimická bábka ADAMKO – hravo a zdravo,  
podporujúca zdravý životný štýl, kladný vzťah k pohybovej aktivite a správne výživové 
návyky u detí). 
  

 Termín: priebežne a k 31.12.2009  
  Zodp.: MUDr. Baranovičová 

 
2.2.   Zabezpečiť vykonávanie monitorovania výživového stavu vybraných vekových skupín 
obyvateľstva a sledovanie vybraných parametrov populačných skupín 
-úloha č. 4    
 
 Plnenie úlohy bolo zabezpečené v plnom rozsahu v priebehu 2. polroka 2009, 
v spolupráci s oddelením podpory zdravia, u 80-tich  respondentov stredne ťažko pracujúcich 
vo vybranej  prevádzke okresu (Logistické centrum Sereď). 
Údaje získané o životospráve a pohybovej aktivite dotazníkovou metódou, vykonaním 
určených somatometrických meraní, vrátane biochemických ukazovateľov a vyhodnotením 
24-hodinového spotrebného koša boli v priebehu roka spracované v programe Alimenta a       
v mesiaci december  zaslané na RÚVZ so sídlom v Poprade za účelom vyhodnotenia  v rámci 
SR. 

Termín: priebežne a k 30.12.2009 
                                                  Zodp.:  MUDr. Papaneková,  
                                                                               Ing. Pribulová 

 
3. Zabezpečiť skvalitnenie poradenských činností zameraných na – dá OPZ 
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- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu 
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových  

druhov potravín, a riziká vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
Za rok 2009 bolo v  Poradenskom centre vyšetrených 1103 klientov. Vyšetrenia boli 

zamerané okrem anamnestických  údajov, antropometrických meraní i na vyšetrenie 
vybraných biochemických parametrov. Poradenská činnosť bola zameraná na zistené rizikové 
faktory orientované na osobnosť klienta.     
  V rámci výživovej poradne boli klienti oboznámení so všeobecnými pravidlami 
výživy pre podporu zdravia. Na základe individuálnych výsledkov boli klientom vysvetlené 
špeciálne požiadavky na výživu v prevencii a liečbe hypertenzie, porúch lipidového a 
glycidového metabolizmu, poskytnutý vhodný z. v. materiál. Klientom, u ktorých boli 
v základnej poradni zistené prekročené kritické hodnoty biochemických ukazovateľov 
zdravotného stavu, ktoré by mali byť na základe anamnestických údajov ovplyvnené aj 
pôsobením stresových faktorov, psychickým diskomfortom bola ponúknutá možnosť 
odborného poradenstva v protistresovej poradni. 

Zdravotno-výchovná intervencia bola zameraná na zmenu stravovacích návykov 
obyvateľstva s dôrazom na zmenu zvyklostí v spotrebe tukov a soli s cieľom ich zníženia, na 
zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny a strukovín a zníženie energetickej spotreby so zameraním 
na redukciu telesnej hmotnosti a zmenu postoja ľudí k vlastnému zdraviu. 
Vyšetreným bolo poskytnuté individuálne a skupinové poradenstvo zamerané na zdravý 
spôsob života so zreteľom na pozitívnu zmenu v stravovacích návykoch a ovplyvnenie 
konzumácie v prospech zdraviu prospešných potravín.  
        
       Termín: priebežne                                               
       Zodp.: MUDr. Baranovičová 
                                                                                   a pracovníci poradenského centra                                       
 
4. Zabezpečiť propagáciu oceňovaných potravín s významným obsahom nutričných  
látok 

V priebehu roka 2009 sa úloha nerealizovala, nakoľko z ÚVZ SR nebolo zaslané 
žiadne usmernenie.  
                                                        Termín: podľa usmernenia ÚVZ SR 

                                                               v spolupráci s odd. PZ 
Zodp.:   MUDr. Baranovičová 
             MUDr. Papaneková 

 
5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo  
výžive                                                                   

Počas výkonu úradnej kontroly potravín sa pracovníkmi RÚVZ - odd. HV a PBP, ako 
aj odd. HDM presadzovali platné legislatívne normy.                                                          

 Termín: podľa usmernenia ÚVZ SR 
                                                                 Zodp.: MUDr. Papaneková 
 
6. Zabezpečovať  výkon  potravinového  dozoru  nad  zdravotnou  bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov,  potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky. 
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Úloha sa  priebežne plnila podľa plánu úradnej kontroly na rok 2009, rozpracovanej na 
základe „Viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného 
zdravotníctva „  aktualizovaného na rok 2009.  

Správu z výkonu úradnej kontroly za rok  2009 bola cestou krajských odborníkov  
zaslaná  k 30.12.2009. 
 V rámci kontroly zdravotnej bezpečnosti potravín určených pre dojčatá a malé deti  sa 
pracovníci oddelenia  priebežne podieľali  aj na realizácii úloh: 
- Sledovanie dusičnanov a dusitanov, mykotoxínov a patulínu, mirobiologického rizika 
a kumarínu.  

      Termín: podľa usmernenia  ÚVZ SR, 
                                                                                k 30.12.2009 
         Zodp.:  MUDr. Papaneková  

             Mgr. Rajjová 
                                                                                                                                                                         

7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
Sledovanie regulovaných látok v kozmetických výrobkoch 
 V zmysle odborného usmernenia ÚVZ SR  na zabezpečenie jednotného výkonu ŠZD 
nad kozmetickými výrobkami na rok 2009 boli realizované odbery: 
-  4 vzoriek lakov na nechty za účelom dôkazu a stanovenia koncentrácie akrylamidu, 
-  5 vzoriek rôznych kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením  iných koz - 

metických výrobkov deklarujúcich prítomnosť ÚV filtrov, za účelom vyšetrení 
povolených ÚV filtrov a mikrobiologických vyšetrení, 

- 3 vzoriek kozmetických výrobkov určených na farbenie vlasov za účelom sledovania 
prítomnosti oxidačných farbív. 

- 7 vzoriek rôznych druhov kozmetických výrobkov pre dospelých,   ktoré majú v zozname 
zložiek uvedené  konzervačné látky: 1,2-dibróm-2,4 dikyano-bután – MDGBN (látky, 
ktorá je zakázaná do všetkých druhov kozmetických výrobkov), alebo benzetónium chlo- 
rid a benzalkonium chlorid, bromid a sacharinát.  

 Výsledky  laboratórnych analýz všetkých  vzoriek kozmetických výrobkov boli 
v súlade s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z. z.. 
 
                                                                         Termín:  podľa usmernenia  ÚVZ SR, 
                                                                                           k 30.12.2009 
                                                                                      Zodp.:    MUDr. Papaneková,    
                                                                                                     Ing. Krupková                                                  
   
8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 

V priebehu roka  2009 boli  v rámci stanovených úloh realizované odbery :  
- 61 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti najmä s obsahom mrkvy a listovej zeleniny za   
účelom laboratórnych vyšetrení na dusitany a dusičnany (monitoring), 
-  za účelom kontroly mykotoxínov a patulínu (aflatoxín B1, patulín) v potravinách na obilno- 
mliečnom a ovocnom základe bol, v rámci plánov úradnej kontroly potravín, realizovaný  
odber 7 vzoriek, 
- potraviny  pre dojčatá a malé deti najmä na mliečnom základe v počte 13 za účelom sle- 
dovania mikrobiologického rizika. 
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 Odber vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti na báze obilno-mliečnej za účelom 
laboratórnych vyšetrení na reziduá prípravkov na ochranu rastlín pre tento rok 
z aktualizovaného plánu  úradnej kontroly nevyplýval. 
 Na základe laboratórnych analýz výsledky laboratórnych analýz boli v súlade s prís-
lušnou platnou legislatívou. 
 Riziko mikrobiologické bolo sledované v 206 vzorkách  epidemiologicky rizikových 
druhoch potravín (cukrárske výrobky, lahôdkárske výrobky a zmrzlina). Na základe výsled - 
kov laboratórnych analýz 50 vzoriek nevyhovelo mikrobiologickým kritériám najmä pre 
prekročenie prípustného počtu koliformných baktérií. 

  
Termín:  podľa usmernenia  ÚVZ SR, 

                                                                    k 30.12.2010    
Zodp.:   MUDr. Papaneková  
 

9. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov 

„Viacročný národný plán  úradnej  kontroly vykonávanej orgánmi verejného 
zdravotníctva potravín“ aktualizovaný na rok 2009  bol v mesiaci január rozpracovaný na 
aktualizovaný regionálny plán pre výkon úradnej kontroly počas roka 2009 a priebežne 
doplňovaný.  
                                                                      Termín: priebežne a  podľa usmernenia  

ÚVZ SR                                                                              
 Zodp.:  MUDr. Papaneková,  
             Mgr. Rajjová  

 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami     

Priebežne sa zabezpečovali mimoriadne úlohy ÚVZ SR  v oblasti ochrany zdravia 
obyvateľstva pri hláseniach výskytu zdravotne škodlivých  kozmetických výrobkov v distri- 
bučnej sieti zasielaných prostredníctvom informačných systémov Spoločenstva nad zdravotne 
škodlivými potravinami (5 hlásení, 4 kontroly) a nebezpečnými kozmetickými výrobkami (13 
hlásení, 155 kontrol).  

                                                                                
Termín: priebežne                                                               

          Zodp.:   MUDr. Papaneková,  
                     Ing. Krupková  

                                                  

C.  OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA  
Charakteristika 
 

Podpora zdravia je významnou súčasťou verejného zdravotníctva, je to proces 
umožňujúci jednotlivcovi a spoločnosti prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie, jeho 
kontrolu a rozvoj. Poslaním podpory zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a 
zároveň zvýšenie kvality života ľudí pozitívnym ovplyvnením spôsobu života. Podpora 
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zdravia zahŕňa komplexný proces systémov vo vzťahu k posudzovaniu zdravotného stavu od 
jednotlivca k spoločnosti. Z toho vyplýva nutnosť pôsobenia na viacerých úrovniach – na 
obecnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni a taktiež na úrovni rezortov vlády SR, 
jednotlivých organizácií a ďalších zložiek spoločnosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú. 
 
Úlohy 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010. 
 
1.1.  Priebežne sa zabezpečovalo plnenie úloh vyplývajúcich z cieľov aktualizovaného NPPZ 
na regionálnej úrovni podľa stanovených kritérií a tematického zamerania jednotlivých 
projektov . 

Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr.Baranovičová,  
v spolupráci s ostatnými odd. 

 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia – príprava 
a realizácia preventívnych programov na národnej a regionálnej úrovni, 
zohľadňujúcich špecifiká ZS a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít 
 
2.1  Zabezpečovala sa  informovanosť, vzdelávanie, motivácia, pozitívne postoje 
a angažovanosť v otázkach ochrany a podpory zdravia, metodicky usmerňovať vzdelávacie 
aktivity zdravotníckych a nezdravotníckych subjektov, využívať všetky dostupné formy a 
prostriedky zdravotno-výchovného pôsobenia s cieľom zvýšiť zdravotné uvedomenie 
obyvateľstva (články v médiách, informácie na webe, distribúcia edukačných a zdravotno-
výchovných materiálov, atď). Na základe dohody členov PZ HH SR v rámci plnenia úlohy 
9.4. Projekty a úlohy podpory zdravia realizované na regionálnej úrovni – databáza dobrých 
postupov bola do tejto databázy zaslaná anotácia regionálneho projektu „Tanečný workshop 
pre mladých“ – pohybom k zdraviu.  
                                                                                  Termín: priebežne 
                                                                                  Zodp. : MUDr.Baranovičová 

 
- Monitorovali sa  rizikové faktory zdravia vyplývajúce z nesprávneho životného štýlu     
prostredníctvom PCZ.              
 
- Zvyšovala sa informovanosť obyvateľstva o aktívnej ochrane a podpore zdravia, zlepšení 
zdravotného stavu obyvateľstva pozitívnym ovplyvnením vedomostí, postojov a správania 
formou individuálneho a skupinového poradenstva na základe analýzy výstupov z TZS 
a štatistických údajov o zdravotnom stave obyvateľstva v okrese Galanta.  
 
- V rámci z.v. intervencie sa  venovala zvýšená pozornosť osobám s nedostatočnou 
pohybovou aktivitou, nadmernému užívaniu alkoholu a neschopnosť zvládať stres pôsobením 
na klientov v rámci PCZ formou individuálneho a skupinového poradenstva. 
 
- Zdravotno-výchovná intervencia bola zameraná na zmenu postoja občanov k vlastnému 
zdraviu, informovať o zásadách správnej výživy výživovej skladby potravín a rizikách 
vyplývajúcich z nesprávnej výživy a nevhodných stravovacích návykov.  
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- Zabezpečovala sa informovanosť o všeobecných rizikách obezity pre zdravie, s dôrazom na 
typ abdominálnej obezity ako  faktora,  ktorý významne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych 
ochorení a metabolických porúch. Zdôrazňovalo sa , že jediným riešením a prevenciou 
metabolického syndrómu je pohyb, zmena životného štýlu a stravovacích návykov.    
 
- Zabezpečovala sa  informovanosť rodičov, detí a výchovu rodín, predovšetkým žien – 
matiek prostredníctvom rodičovských združení, materských centier, resp. letákmi, v tom, ako 
poskytovať deťom všetkých vekových skupín nutrične hodnotnú stravu, ktorá prispeje 
k udržiavaniu zdravého rastu a vývinu, ako aj k zníženiu rizika v dospelosti, s dôrazom na 
dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov z dôvodu zvyšovania prísunu vápnika 
do organizmu. 

 
Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr.Baranovičová 

  
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života. 
 
3.1. Iniciovali a organizovali zdravotno-výchovné akcie pre obyvateľov v spolupráci s MsKS, 
OÚ, SČK v okrese, vedeniami závodov a škôl (Dni zdravia pre občanov miest a obcí, Dni 
zdravia na ZŠ, MŠ, SŠ, MC, KD),  zamerané na zdravý spôsob života spojené s odborným 
poradenstvom doplneným z. v. materiálmi. 

Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr.Baranovičová     

 
3.2. Na šírenie informácií zameraných na podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov 
okresu sa  využívali všetky dostupné formy a prostriedky zdravotno-výchovného pôsobenia 
(prednášky, besedy, konzultácie, audiovizuálne prezentácie vysielané aj v regionálnej TV 
Krea  a propagačné panely a materiály).              

Termín: priebežne 
                                                                        Zodp. : MUDr.Baranovičová 
 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených skupín 
populácie. 
Okres Galanta nebol vybraný na realizáciu projektu Podpory zdravia znevýhodnených skupín 
populácie. 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory 
zdravia a preventívnych programov podpory zdravia. 
 
Úloha sa plnila podľa usmernenia ÚVZ SR.  

Termín: 31.12.2009 
Zodp.: MUDr.Baranovičová 

         
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR. 
 
6.1. Na úseku sledovania zdravotného stavu obyvateľstva, zdravotnej štatistiky bol 
realizovaný zber, spracovanie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva, matematicko-
štatistické a grafické spracovanie výsledkov, ich analýza, prezentácia a využitie v rámci 
argumentácie v zdravotno-výchovnej intervencie. 
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Termín: priebežne 
       Zodp.:  MUDr.Baranovičová 
 
6.2. Sledovať, hodnotiť a analyzovať zdravotný stav obyvateľov podľa stanovených 
indikátorov a determinantov zdravia ÚVZ SR a predkladať požadované údaje o zdravotnom 
stave obyvateľov okresu Galanta ÚVZ SR, za účelom predloženia správy o ZS obyvateľstva 
SR na rokovanie vlády SR.  
 
V roku  2009 nebola požiadavka na zaslanie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva. 

 
Termín: priebežne,  

  a k  30.09.2009, 31.12.2010 
  Zodp.:  MUDr.Baranovičová 

 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia. 
 
8.1. Zabezpečovalo sa  ďalšie vzdelávanie odborných pracovníkov v podpore zdravia účasťou 
na výchovno-vzdelávacích akciách ÚVZ SR a cyklického vzdelávania pre pracovníkov PCZ. 
 

Termín: priebežne 
Zod.: MUDr.Baranovičová  

                     
Vzdelávanie pedagógov, laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia - edukačno – intervenčné 
aktivity boli zamerané : 
- na ovplyvňovanie zdravia rodiny ako základnej jednotky ovplyvňujúcej formovanie 
návykov zdravého spôsobu života v rámci edukácie mamičiek v MC Bambuľkovo          
(prednášky a besedy na témy – prevencia infekčných a neinfekčných ochorení, pohybová 
aktivita, výživa, prevencia zubného kazu, význam dojčenie pre dieťa, zásady úspešného 
dojčenia, prvá pomoc pri úrazoch detí) 

Termín: priebežne 
Zod.:MUDr.Baranovičová                      
Kilianyová, Kollárová 

 
10. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne 
stanovenými kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické a 
právnické osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu a 
poskytovanie údajov pre trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, podporu 
a ochranu zdravia. Akceptovať v zákone Medzinárodné zdravotné predpisy (2005) -
IHR, schválené SZO v roku 2005. 
 
Po vyzvaní ÚVZ SR spolupodieľať sa na príprave návrhu zákona. V roku 2009 sa úloha 
nerealizovala. 

Termín: v texte  
Zodp.: MUDr.Baranovičová 

 
11. Vypracovať „Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010“,     

s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
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11.1.     Na základe plánu úloh verejného zdravotníctva boli aktuálne témy zakomponované 
do plánu činnosti OPZ na rok 2009 a boli priebežne realizované.  
 

Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr.Baranovičová 

 
12. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy. 
 
12.1.  Po vypracovaní Národného programu prevencie obezity a nadváhy ÚVZ SR bolo 
zabezpečené jeho rozpracovanie a realizácia v okrese Galanta.  

 Zdravotno-výchovná intervencia bola zameraná na zvyšovania zdravotného 
uvedomenia obyvateľstva, vytváranie pozitívnych postojov a správania sa ku zdraviu, na 
motivovanie k aktívnemu pohybu ako významnej zložky zdravého spôsobu života  a ku 
skvalitneniu výživy. U klientov v Poradenskom centre v rámci poradenskej činnosti bola 
doporučená pohybová aktivita ako jedna z možností ovplyvnenia zistenej nadváhy 
v nadväznosti na doporučenia týkajúce sa úpravy stravovacích návykov. 
 V rámci prevencie obezity  boli na ZŠ SNP Galanta, ZŠ Štefánikova Galanta, ZŠ 
Zemianske Sady, ZŠ Pusté Úľany, MŠ Gáň, ZŠ Šoporňa zrealizované prednášky a besedy 
o význame správneho zloženia stravy, o dôležitosti pitného režimu a správneho výberu 
nápojov, zvýšenia pohybovej aktivity. 
 Na základe prípisu HH SR č. 6476/18474/09/OPZ zo dňa 4.11.2009 boli zaslané 
námety k príprave a realizácii kampane k projektu "Schéma školského ovocia", ktoré boli 
spracované v rámci projektu "Adamko - hravo, zdravo" podľa príslušnej literatúry a 
metodických listov k tomuto projektu a sú úspešne využívané  v zdravotnovýchovných 
aktivitách OPZ zameraných na zdravú výživu – konzumácia ovocia a zeleniny a prevencia 
obezity pre MŠ a I. stupeň ZŠ v okrese Galanta. 

Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr.Baranovičová 

 
 
D.  OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
Charakteristika 
 

Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa 
systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení 
a iných porúch zdravia, starostlivosť o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu 
správneho životného štýlu detí a mládeže a výkon štátneho zdravotného dozoru 
a potravinového dozoru. 

 
Ciele 

Dosiahnuť ozdravenie výživy a tým účinne predchádzať výskytu viacerých tzv. 
civilizačných ochorení, najmä srdcovocievnych a niektorých nádorových so závažnými 
celospoločenskými a ľudskými dopadmi. 

Podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže 
mohlo plniť svoje funkcie (optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny so 
zamestnanými matkami, výchovno-vzdelávacia úloha), čo bude mať v konečnom dôsledku 
pozitívny dopad na zdravie. 
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Úlohy 
 
1.  Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8. 2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 

Pracovníci odd. HDM v rámci kontrol v zariadeniach školského stravovania osobitne 
venovali pozornosť skladbe jedálnych lístkov, zostavovaných podľa schválených  Záväzných 
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (vydané MŠ SR v r. 2003). 
Zdravotno-výchovným pôsobením apelovali na zníženie príjmu rizikových výživových 
faktorov (nasýtených mastných kyselín, trans-mastných kyselín, a voľných cukrov), zvýšenie 
príjmu antioxidačných vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov, polysacharidov 
a vlákniny. V oblasti spotreby potravín odporúčali zvýšiť podávanie celozrnných cereálnych 
výrobkov, ovocia a zeleniny v čerstvom stave, rýb, hydiny a strukovín. V rámci pitného 
režimu podstatne zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku, 
znížiť spotrebu sladených nápojov a slaných výrobkov.  
 V priebehu r. 2009 sa školské a predškolské zariadenia v meste Galanta zapojili do 
projektu „Schéma školského ovocia“ formou denného podávania čerstvého tuzemského 
ovocia (ZŠ) a ovocných štiav (MŠ), podľa Nariadenia vlády SR č. 341/2009 o poskytovaní 
pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov 
základných škôl.   

Termín: priebežne  a podľa usmernenia 
ÚVZ SR 

                                                                     Zodp.:  MUDr. Papaneková 
      
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 

Pozitívne hodnotíme postupný nárast počtu stravníkov v zariadeniach školského 
stravovania, ktorý je svojim spôsobom výsledkom pozitívneho myslenia rodiny z pohľadu   
zdravotno-preventívneho (prevencia civilizačných ochorení) s orientáciou na správnu výživu 
a dobré stravovacie návyky  uprednostniť pravidelný príjem teplého jedla, zodpovedajúceho 
energetickej a nutričnej hodnote, pred nevhodným spôsobom a negatívnymi trendmi rýchleho 
občerstvenia v školských bufetoch.  

 
Termín: priebežne     

                                                                             Zodp.:  MUDr. Papaneková  
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 

 
V priebehu r.2009 sa rozšíril záujem základných škôl aj na vidieku o „Školský 

program podpory konzumácie mlieka“. Projekt je realizovaný formou automatov,  
s možnosťou výberu mliečnych výrobkov (dodávateľ f. RAJO, DANONE), podľa Nariadenia 
vlády SR č.339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov  

 
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných 
školách.   
       Termín: priebežne 

                                                                             Zodp.: MUDr. Papaneková  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
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4.1  Pitný režim je kontrolovaný v školských a predškolských zariadeniach v rámci ŠZD.  
V okrese je 98,72%  zariadení pre deti a mládež napojených na verejný vodovod, 
s možnosťou zabezpečenia pitného režimu počas výchovno-vzdelávacieho procesu,     jednak 
cestou školských jedální (podávanie nápojov počas stravovania), v školských bufetoch 
(predajom nápojov v jednorázových baleniach) alebo individuálne (dovozom nápoja z domu).    
   
V rámci ŠZD sa  naďalej presadzoval  a kontroloval aj pitný režim detí počas pobytu 
v školskom zariadení, s preferovaním zdravotne bezchybnej vody a nesladených nápojov. 
V okrese je 98,72 % zariadení pre deti a mládež napojených na verejný vodovod, 
s možnosťou zabezpečenia pitného režimu počas výchovno-vzdelávacieho procesu, jednak 
cestou školských jedální (podávanie nápojov počas stravovania), v školských bufetoch 
(predajom nápojov v jednorázových baleniach) alebo individuálne (dovozom nápoja z domu).    
   

Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr. Papaneková  

                                                                                
4.2.  V rámci výkonu kontroly pracovníci naďalej kontrolovali dodržiavanie zákazu 
predaja nápojov s  obsahom alkoholu, kofeínu a chinínu v školských zariadeniach podľa § 8  
odst. 3 písm. vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach  o požiadavkách na 
zariadenia pre deti mládež.   
Pri výkone kontrol sa odporúčal prevádzkovateľom prehodnotiť predávaný sortiment 
sladených nápojov, aby zodpovedal požiadavkám zdravej výživy a vhodného pitného režimu.  
Naformulované odporúčania sú súčasťou zápisnice z kontroly.  
V r. 2009 bolo vykonaných celkom 46 kontrol z celkového počtu 21 školských bufetov. 

 
Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr. Papaneková 

 
Cieľ 

Podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladých ľudí, a tým docieliť ich vyšší 
záujem o aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí - pohybová aktivita vrátane 
športovej činnosti, či už na úrovni záujmovej alebo organizovanej, cieľavedomé a zmysluplné 
trávenie voľného času (záujmová činnosť), čo okrem priameho pozitívneho dopadu na zdravie 
vytvorí optimálne podmienky aj na obmedzovanie požiadavky mladých ľudí po drogách 
(alkohol, tabak, nelegálne drogy). 
 
Úlohy   

5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 

5.1. V priebehu roka 2009 boli zv. aktivity zamerané na zvyšovanie  informovanosti 
a vedomosti obyvateľstva o nebezpečenstve a škodlivom vplyve návykových látok na človeka 
a o možnostiach aktívnej ochrany pred nimi i možnosťami prostredníctvom skupinových 
a hromadných metód zdravotno-výchovného pôsobenia. 

                   Termín: priebežne                                                              
         Zodp..:  MUDr. Baranovičová 
       
5.2.    Pokračovalo sa v  realizácii Projektu ,,Zvyšovanie  zdravotného  uvedomenia   mladej 
generácie v oblasti   zdravého životného štýlu“, a prevencie drogových závislostí.  
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Pre žiakov ZŠ SNP Galanta, ZŠ Štefánikova Galanta, ZŠ Komenského Sereď, ZŠ 

P.O.Hviezdoslava Sereď, ZŠ Šoporňa, ZŠ Zemianske Sady, ŠZŠ Sereď – spolu 447 žiakov 
boli zrealizované prednášky a besedy na tému škodlivosti návykových látok na mladý 
organizmus. Zv. aktivity boli doplnené vhodnými videofilmami, zv. materiálom 
a oboznámením  so zákonom č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 

 
Termín : priebežne 
Zodp.: MUDr.Baranovičová 

 
5.3.  Pokračovalo sa v riešení projektu ,,Prevencia protispoločenskej činnosti mládeže 
s dôrazom na problematiku záškoláctva a požívania alkoholu a tabakových výrobkov na 
území mesta  Galanty“ (realizácia projektu formou prednáškovej z.v. činnosti). 

Počas roka 2009 boli pre žiakov ZŠ a SŠ realizované prednášky a besedy, zamerané na 
problematiku užívania alkoholu a tabakových výrobkov doplnených meraním CO                        
vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzér. Prednášok sa zúčastnilo 102 žiakov, 
prístrojom Smokerlyzér bolo vyšetrených 49 žiakov. 

 
V spolupráci s  Osvetovým strediskom v Galante, Hasičským záchranným zborom              

v Galante, Mestskou políciou v Galante a Policajným zborom SR v Galante prebehla 
zdravotno-výchovná akcia ,, Drogám povedz nie“ pre deti MŠ v okrese Galanta. Prednášky na 
túto tému sú priebežne realizované podľa požiadaviek škôl. 

Boli distribuované propagačné materiály o škodlivosti pasívneho fajčenia a informácie 
o zákone č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a realizované propagačné panely v priestoroch 
RÚVZ a NsP Galanta s tematickým zameraním v zmysle vyhláseného hesla. 
Pokračovať v riešení projektu ,,Prevencia protispoločenskej činnosti mládeže s dôrazom     
na problematiku záškoláctva a požívania alkoholu a tabakových výrobkov na území mesta         
Galanty“ (realizácia projektu formou prednáškovej z.v. činnosti). 

 
Termín: priebežne  

       Zodp.: MUDr.Baranovičová  
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok 
u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 
 Prieskumy sa vykonávajú každoročne, podľa usmernenia ÚVZ SR.  
Realizácia celoštátneho  európsky školský prieskumu (ESPAD) o alkohole a drogách   sa 
v priebehu r. 2009  realizovala len na krajských RÚVZ v SR (u respondentov VŠ). 

 
Termín: priebežne  a podľa usm. ÚVZ SR 
Zodp.: MUDr.Papaneková 
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E.  POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 

Charakteristika 
 

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím Rámcového dohovoru 
o kontrole tabaku 4. decembra 2003 uznesením č. 667. Následne nato ratifikačný protokol 
o uzavretí bol odovzdaný v sídle Organizácie Spojených národov  4. mája 2004, čím sa 
Slovensko zaradilo medzi prvých trinásť štátov sveta, ktoré ho odovzdali. Na procese 
prípravy a prijímania dohovoru participovala Európska komisia, ktorá pokladá prevenciu 
fajčenia a kontrolu tabaku za jednu z prioritných oblastí verejného zdravotníctva.  
 
Úlohy 
 
1. Realizovať zdravotno-výchovné aktivity so zameraním na prevenciu fajčenia, 
informovanosť o škodlivosti fajčenia na zdravie s dôrazom na mladú generáciu. 
 
Zdravotno – výchovné aktivity : 

Pre žiakov ZŠ SNP Galanta, ZŠ Štefániková Galanta, ŠZŠ Galanta, ZŠ Šoporňa, ZŠ  
P.O.Hviezdoslava Sereď, ŠZŠ Sereď, ZŠ Zemianske Sady boli realizované prednášky 
a besedy na tému správna životospráva, zdravý životný štýl, prevencia drogových závislostí. 
Na prednáškach sa zúčastnilo 447 žiakov. Zv. aktivity boli doplnené vhodnými videofilmami 
a zv. materiálom. 

Termín: priebežne 
        Zodp.:  MUDr.Baranovičová 
 
2. Naďalej zabezpečovať informovanosť o ochrane nefajčiarov v rámci zdravotno-
výchovných aktivít zameraných na prevenciu fajčenia. 

Na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Galante je  v plnom znení umiestnený zákon 
o ochrane nefajčiarov.  

Termín: priebežne 
Zodp.:  MUDr.Baranovičová, Kollárová 

 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 

V súvislosti so závermi z gremiálnej porady ministra zdravotníctva SR, konanej dňa 
25.02.2008 bol prerokovaný materiál Informácia o sledovaní a hodnotení výkonu kontroly 
fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

V záujme zlepšenia výkonu kontroly fajčenia orgánmi na ochranu zdravia,  bolo 
vydané usmernenia ÚVZ SR – Hlavného hygienika SR, na základe ktorého sa od 01.03.2008 
v mesačných intervaloch ku koncu každého kalendárneho mesiaca zasielajú hlásenia  
o vykonaných  kontrolách, sankciách a upozorneniach zistených pri kontrolách zameraných  
na  dodržiavaní  ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z. 
Za obdobie od 01.01. do  31.12.2009 pracovníci RÚVZ so sídlom v Galante vykonali celkom 
1015 kontrol.   

Termín: priebežne  
                                                                  Zodp.: MUDr. Papaneková 
                                                                    Ing. Adamkovičová 
       MUDr. Šuleková                                                                 

       Ing. Pančíková, Vančová 
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5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň fajčiť a Vyhraj  
Zabezpečiť realizáciu súťaže pre fajčiarov „Prestaň fajčiť a vyhraj “ v okrese Galanta. 

Súťaž je plánovaná v roku 2010. 
Termín: 31.12.2010 

                   Zodp.: MUDr.Baranovičová, Kollárová 
 

6.  Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
Pracovník OPZ sa zúčastnil  29.04.2009 na odbornom seminári, ktorý bol zameraný na 

plnenie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom, poradenstvo pre drogové 
závislosti  a metodickým usmernením súvisiacim s výkonom poradenstva na odvykanie od 
fajčenia, plnením úloh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 
2010 a metodickými postupmi pri kontrole fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane  nefajčiarov o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších 
predpisov. 

Pracovník OPZ sa zúčastnil 24.6.2009 školenia „Drogám povedz nie!“ organizovaným 
OSVETOU Galanta. 
                                                                   Termín: 31.12.2009 

Zodp.: MUDr.Baranovičová,                                
RNDr. Karkošiaková 

 
 
F.   OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 

Charakteristika 
 

Imunizačný program zahŕňa sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním, realizáciu imunizácie obyvateľstva a kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, 
sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický efekt). Udržanie a zvyšovanie 
úrovne zaočkovanosti je stálou prioritnou úlohou zdravotníctva. Neplnenie imunizačného 
programu by malo závažný dopad na zdravotný stav celej populácie. Okrem zdravotného 
hľadiska by vzostup chorobnosti, vznik epidémií ako aj výskyt ochorení, ktoré sa už na 
Slovensku vďaka očkovaniu nevyskytujú, mal aj závažný ekonomický dopad so všetkými 
dôsledkami, ktoré z poškodenia zdravia vyplývajú. 

Imunizačný program sa zabezpečuje v súlade s cieľmi programu SZO č. 7 „Zdravie pre 
všetkých v 21. storočí“. Tieto ciele predpokladajú eradikáciu detskej obrny vo svete, 
elimináciu osýpok a neonatálneho tetanu, redukciu nových nosičov vírusu hepatitídy typu B 
minimálne o 80%, zníženie incidencie mumpsu, čierneho kašľa a invazívnych hemofilových 
infekcií pod 1/100 000 obyvateľov,  zníženie incidencie  záškrtu   pod  0,1/100 000 
obyvateľov , zníženie výskytu   kongenitálneho   rubeolového   syndrómu  pod 0,01/100 000 
pôrodov a zníženie incidencie ďalších infekčných ochorení v časovom horizonte 10 – 15 
rokov. 

Cieľ 
Cieľom imunizačného programu v Slovenskej republike je znížiť až eliminovať  

výskyt infekčných ochorení systematickým a komplexným zabezpečovaním imunizácie 
najmä detskej populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia 
výskytu vybraných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním. 
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Úlohy 
 

1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími poznatkami a v súlade 
s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ. 
 
1.1. Zabezpečiť realizáciu imunizácie v zmysle odporúčaní pracovnej skupiny pre 
imunizáciu pri MZ SR. 
 Zabezpečili sme pravidelné poskytovanie informácií ohľadne zmien v očkovacom 
kalendári a o očkovacích látkach pre očkujúcich lekárov cestou mesačných hlásení 
prenosných ochorení v okrese a elektronickou formou. Priebežne poskytujeme odborné 
konzultácie pre očkujúcich lekárov o indikáciách a kontraindikáciách podávania očkovacích 
látok a pre laickú verejnosť. 
 Vypracovali sme analýzu plnenia imunizačného programu v rámci výročnej správy 
RÚVZ za rok 2008. 
 V rámci Európskeho imunizačného týždňa v dňoch 20.-26.4.2009 a v októbri 2009 
sme zabezpečili publikovanie článkov s tematikou významu očkovania v lokálnych médiach, 
pri zdravotno-výchovných akciách pre obyvateľov okresu boli distribuované letáky o rôznych 
druhoch očkovania, problematika očkovania bola zaradená do náplne školenia pre 
pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti. Informácie o EIW aj články 
o očkovaní boli zverejnené na WEB stránke RÚVZ a na informačnom panele. 

  
1.2. Priebežne zabezpečovať surveillance infekčných ochorení. 

Priebežne sme vykonávali zber údajov do informačného systému EPIS a systému 
rýchleho varovania. Vypracovali sme mesačné analýzy výskytu prenosných ochorení, 
mesačné a štvrťročné analýzy výskytu NN.  

Zabezpečili sme pravidelné mesačné informovanie verejnosti o aktuálnej 
epidemiologickej situácii v okrese prostredníctvom internetovej stránky RÚVZ Galanta. 
Rutinne sme vykonávali protiepidemické opatrenia na úseku črevných nákaz, vzdušných 
nákaz, antropozoonóz a neuroinfekcií.  
 Počas chrípkovej sezóny 2008/2009 ako aj v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou 
situáciou vo výskyte nového chrípkového vírusu, sme zabezpečili pravidelný sentinelový zber 
biologického materiálu od chorých a následne jeho transport do NRC pre chrípku. 
 V roku 2009 sa odobralo 68 biologických materiálov, z toho 27 od detí (14x 
izolovaný vírus pandemickej chrípky A (H1N1) 2009, 3x izolovaný vírus chrípky A/H3 a 1x 
vírus chrípky B/MALAYSIA/2506/2004 LIKE, 1x vírus chrípky A, bližšie neurčený) a 41 
materiálov od dospelých osôb (14x izolovaný vírus pandemickej chrípky A (H1N1) 2009 a 4x 
vírus chrípky A, bližšie neurčený).  

 
V súvislosti s vyhlásením WHO 6. Stupňa pandemickej fázy sme zriadili na RÚVZ 

protiepidemickú komisiu, všetkým členom boli na zasadnutí komisie odovzdané menovacie 
dekréty, štatút  a rokovací poriadok komisie.  
Opatrenia prijaté v rámci pandemickej fázy č.6 
- Všetkým starostom  a primátorom v okrese boli na uverejnenie zaslané informácie 
o ochorení na nový typ vírusu chrípky a pokyny pre obyvateľov, ako sa chrániť a postupovať 
v prípade podozrenia na ochorenie. 
-  Všetkým lekárom prvého kontaktu v okrese boli zaslané informácie a pokyny na postup pri 
výskyte podozrenia na ochorenie na nový typ chrípky, lekári aktívne vyhľadávali chorých 
prostredníctvom zisťovania cestovateľskej a epidemiologickej anamnézy 
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- Zabezpečili  sme pohotovostné služby pracovníkov epidemiológie na telefóne a na internete 
počas pracovných dní, sviatkov a víkendu 
- Prostredníctvom riaditeľov predškolských a školských zariadení v okrese sme zabezpečili 
monitorovanie absencie formou týždenného hlásenia. 
- Zabezpečili sme hlásenie z pohotovostných lekárskych služieb a oddelení NsP Galanta 
všetkých prípadov podozrenia na ochorenia na nový typ chrípky  
- Prostredníctvom lekární sme zabezpečili monitorovanie spotreby liekov proti nádche, kašľu 
a prechladnutiu. 
- Zabezpečili sme informovanosť obyvateľov prostredníctvom internetovej stránky RÚVZ 
- Realizovali sme týždenné hlásenie chrípky, CHPO a ARO  ako aj hlásenie z pohotovostných 
lekárskych služieb,  oddelení NsP  a lekární okresu   
- Zabezpečili sme informovanosť všetkých ošetrujúcich lekárov prvého kontaktu 
o zintenzívnení epidem. opatrení a o zavedení monitorovania a hlásenia SARI  
- V rámci gremiálnej porady riaditeľa NsP Galanta sme zabezpečili zavedenie monitorovania 
a hlásenia SARI na lôžkových oddeleniach NsP  
- Zrealizovali sme stretnutie so všetkými riaditeľmi predškolských a školských zariadení 
v okrese Galanta , v rámci ktorého boli oboznámení s aktuálnou epidemiologickou situáciou, 
o spôsobe monitorovania a hlásenia  ARO a CHPO a o opatreniach v pôsobnosti vedenia 
zariadení pri zvýšenom výskyte týchto ochorení.  
- Zaviedli sme vkladanie všetkých pravdepodobných prípadov SARI do systému EPIS. 
- Zabezpečili sme zasielanie klinických vzoriek na laborat. vyšetrenie pri podozrení na nový 
typ chrípky AH1N1 do Národného referenčného laboratória ÚVZ SR. 
- Zrealizovali sme distribúciu menných zoznamov pacientov s chronickým ochorením 
všetkým ošetrujúcim lekárom prvého kontaktu  
- Zabezpečili sme informovanosť lekárov prvého kontaktu o očkovaní chronicky chorých 
pacientov a tehotných žien pandemickou vakcínou proti chrípke 
- V lokálnych médiách sme pravidelne informovali o aktuálnej epidemiologickej situácii  vo 
výskyte ARO a CHPO a o potrebe vykonania preventívnych opatreniach  vrátanie očkovania 
proti sezónnej chrípke 

 
V rámci surveillance exantémových ochorení bolo hlásených 18 ochorení na šiestu 

chorobu.  
V roku 2009 bolo hlásených 12 ochorení preventabilných očkovaním, 

diagnostikovaných ako divý kašeľ vyvolaný Bordetellou pertussis. 
Zabezpečili sme výkon protiepidemických opatrení v 6 ohniskách suspektného 

ochorenia na vírusovú hepatitídu, v 2 ohniskách ochorenia na akútnu VHC, v 17 ohniskách 
ochorenia na akútnu VHB, v 42 ohniskách bezpríznakových nosičov HCV a v 6 ohniskách 
bezpríznakových nosičov HBV.  

Bolo vydaných: 
- 21 rozhodnutí pre osoby v kontakte s chorým na VHA (chorí na VHA boli z iných 

okresov) 
- 5 rozhodnutí pre osoby v kontakte s chorým na VHC 
- 58 rozhodnutí pre osoby v kontakte s chorým na VHB 
- 56 rozhodnutí pre osoby v kontakte s chorým na meningokokovú meningitídu. 
Zaznamenali sme 13 rodinných výskytov salmonelózy s  celkovým  počtom prípadov 34  

(1x5 ochorení, 1x4, 3x3 a 8x2 ochorení). Bolo vydaných 10 rozhodnutí pre osoby 
vykonávajúce epidemiologicky závažnú činnosť v kontakte s  chorými na salmonelózu. 
Zaevidovali sme 4 ochorenia na stafylokokovú enterotoxikózu u pracovníčok potravinárskej 
firmy. 
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 V období od 1. – 11.10. 2009 bolo zaevidovaných 6 ochorení na svrab u klientov 
Domova dôchodcov Košúty, protiepidemické opatrenia boli vykonané v plnom rozsahu. 
 Z nemocničných zariadení okresu bolo hlásených 107 nozokomiálnych nákaz, z toho 
64 prebehlo pod obrazom sespy, ktoré boli aktívne vyhľadané. 
 Kontrolu hygienicko-epidemiologického režimu a BOT sme vykonali podľa 
vypracovaného plánu v 77 zdravotníckych zariadeniach, z toho 7x na lôžkovom zariadení, 8x 
na operačných sálach, 10x na centrálnej sterilizácii, 14x v  ambulantnom zariadení 
všeobecného lekára pre dospelých, 2x v  ambulantnom zariadení všeobecného lekára pre deti 
a dorast, 17x v odbornom ambulantnom zariadení, 1x v spoločných vyšetrovacích zložkách, 
2x v lekárni, 14x na stomatologickej ambulancii, 1x na ambulancii dentálnej hygieny a 1x 
v dialyzačnom centre so zameraním na zhodnotenie aktuálneho stavu v dezinfekcii a 
sterilizácii.  
 Kontrolu monitorovania sterilizácie prevádzkovateľmi zdravotníckeho zariadenia sme 
vykonali 35x. 
Pre zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie NN, dezinfekcie a sterilizácie sme  
poskytovali konzultácie. 
 V rámci národnej kampane „Dezinfekcia rúk“ sme zabezpečili tieto aktivity – 
prednáška pre spolok lekárov, prednáška pre spolok sestier, distribúcia odborných materiálov 
všetkým lekárom prvého kontaktu, uverejnenie odborných materiálov na WEB stránke 
RÚVZ. 
        V rámci preventívneho zdravotného dozoru bolo vydaných 38 rozhodnutí na súhlas 
na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky, resp. odsúhlasenie prevádzkového 
poriadku.   
Bolo vydaných 32 rozhodnutí na vykonanie celoplošnej celoobecnej deratizácie na reguláciu 
živočíšnych škodcov v jarných mesiacoch a 32 rozhodnutí v jesenných mesiacoch.    
         K 31.1.2009 sme vypracovali výročnú správu oddelenia epidemiológie za rok 2008. 

 Vypracovali sme týždenné a mesačné analýzy výskytu prenosných ochorení, mesačné 
a štvrťročné analýzy nozokomiálnych nákaz. Súčasťou mesačných analýz boli aj informácie 
pre očkujúcich lekárov týkajúce sa očkovacích látok, aktuálnej epidemiologickej situácie 
u nás a vo svete a protiepidemických opatrení. 

Temín.: priebežne 
         Zodp.: MUDr. Šuleková 
 
1.3. Venovať osobitnú pozornosť všetkým druhom očkovania, vrátane preočkovanosti 

vybraných skupín populácie. 
 
Priebežne sme venovali pozornosť očkovaniu všetkých skupín obyvateľstva, prípadné 

nedostatky sme riešili v spolupráci s ošetrujúcim lekárom. Vykonali sme edukáciu odbornej 
a laickej verejnosti v problematike imunizácie. 
 

Vykonali sme mimoriadnu kontrolu očkovania 
• dospelého obyvateľstva proti chrípke v sezóne 2008/2009, zaočkovanosť činila 11,0 % 

z celkového počtu registrovaných pacientov. 
• ročníka  narodenia  1978  proti  tetanu, u  žien  dosiahla  zaočkovanosť  90,5% 

(v rámci jednotlivých obvodov sa pohybovala v rozmedzí 74,1 – 100,0%),   u mužov 
83,5 % (v rámci jednotlivých obvodov 38,1 – 100,0%). 

• personálu ambulancií praktických lekárov pre dospelých proti VHB  (zaočkovanosť 
dosiahla  73,5% ),  VHA  ( 10,0% ), chrípke  v  sezóne  2008/2009  24,3% )  a  tetanu  
( 94,3% ). 
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• personálu ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast proti VHB  (zaočkovanosť 
dosiahla 78,9% ),  VHA  ( 23,7% ),  chrípke  v  sezóne  2008/2009  (52,6% )  a tetanu  
(97,4% ). 

       Termín.: 31.8. 2009 
       Zodp.: pracovníci oddelenia 
 
1.4. V prípade organizovania cieleného viacúčelového imunologického prehľadu ÚVZ SR 

zabezpečiť jeho úspešnú realizáciu na úrovni okresu. 
V roku sme nerealizovali viacúčelové imunologické prehľady. 

        
Termín: podľa usmernenia  

          Zodp.: MUDr. Šuleková 
                                                                                                      
1.5. V prípade zmien v očkovacom programe SR zabezpečiť okamžitú informáciu a realizáciu  

zmien u praktických lekárov vykonávajúcich vakcináciu. 
O prípadných zmenách v očkovacom programe sú praktickí lekári informovaní 

priebežne písomne a elektronickou formou. 
       Termín: priebežne 
       Zodp.: MUDr. Šuleková 
 
1.6.  Plniť úlohy „Akčného plánu na udržanie stavu bez poliomyelitídy“ v SR za obdobie od 

certifikácie prerušenia autochtónneho prenosu divého poliovírusu v európskom regióne 
po vyhlásenie globálnej eradikácie poliomyelitídy. 

- udržať vysokú úroveň zaočkovanosti detí v rámci pravidelného očkovania proti 
poliomyelitíde a tým predchádzať šíreniu poliovírusov v prípade ich zánosu. 
Na úrovniach obvodov kompletná zaočkovanosť nesmie byť nižšia ako 95%. Pri 
zistení nižšej zaočkovanosti okamžite zabezpečiť očkovanie. 

- v zmysle harmonogramu odberu odpadových vôd ÚVZ SR zabezpečiť odber 
a detekciu cirkulácie poliovírusov vo vonkajšom prostredí  
Podľa harmonogramu NRC pre poliomyelitídu sme v roku 2009 zabezpečili 7 odberov 
vzoriek odpadovej vody, v jednom prípade s izoláciou vírusov COXSACKIE B5,B2 
a v jednom prípade COXSACKIE B2. 

- zabezpečiť kvalitnú surveillance akútnych chabých obŕn  
Nebolo hlásené podozrenie na ochorenie na chabú obrnu. Vedieme evidenciu 
pravidelných týždenných hlásení ACHO z  vybraných lôžkových oddelení NsP 
Galanta.   

- v prípade zánosu divých poliovírusov zabezpečiť okamžite protiepidemické opatrenia. 
Nebol zaevidovaný zános divých poliovírusov. 

- v rámci kontroly očkovania k 31.8.2009 bola u detí ročník narodenia 2007 
zaočkovanosť proti poliomyelitíde na 100,0%, u žiakov ročníka narodenia 1995 na 
99,7% (v jednotlivých obvodoch sa zaočkovanosť pohybovala v rozmedzí od 97,0 – 
100,0% ). 

             Termín: priebežne 
Zodp.: pracovníci oddelenia 

 
1.7. Udržať elimináciu novorodeneckého tetanu 

- zabezpečovať realizáciu pravidelného povinného očkovania detí a očkovania dospelej 
populácie proti tetanu, naďalej dosahovať vysokú úroveň zaočkovanosti. 
Pravidelné povinné očkovanie detí a dospelej populácie proti tetanu vykonávali očkujúci 
lekári priebežne  
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- v rámci kontroly očkovania k 31.8. 2009 bola u detí ročník narodenia 2005 
zaočkovanosť proti DITE na 99,6% ( v jednotlivých obvodoch sa zaočkovanosť 
pohybovala v rozmedzí od 92,3 – 100,0% ), ročník narodenia 2002 na 99,7%  (97,3 – 
100,0% ) a u žiakov ročníka narodenia 1995 na 99,6% ( 97,0 – 100,0% ). 

 
Termín: priebežne 

       Zodp.: pracovníci oddelenia 
1.8. Udržať elimináciu osýpok 

-  zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie detí proti osýpkam a epidemiologické 
a laboratórne prešetrenie každého susp. prípadu osýpok. 
Pravidelné povinné očkovanie detí proti osýpkam vykonávali očkujúci lekári priebežne.   
- v rámci kontroly očkovania k 31.8. 2009 bola u detí ročník narodenia 2007 

zaočkovanosť na 100,0%, ročník narodenia 2006 na 99,8% (v jednotlivých obvodoch sa 
zaočkovanosť pohybovala v rozmedzí od 98,1 – 100,0% ) a u žiakov ročníka narodenia 
1997 na 99,3% ( 94,7 – 100,0% ). 

V tomto roku bolo hlásených 18 exantémových ochorení diagnostikovaných ako šiesta 
choroba. 

Termín: priebežne 
       Zodp.: pracovníci oddelenia 
 
1.9.Dôsledným sledovaním a kontrolou plnenia Imunizačného programu zabezpečiť v okrese 

udržanie nízkeho resp. nulového výskytu ďalších závažných infekčných ochorení, proti 
ktorým sa očkuje (diftéria, pertussis, infekcie spôsobené Haemophilom influenzae typ B, 
mumps, ružienka, vírusová hepatitída typu B).  

 
     V rámci kontroly očkovania k 31.8. 2009 zaočkovanosť u detí ročník narodenia 2007 

činila 100,0%. 
V roku 2009  sme zaznamenali 12 prípadov ochorení preventabilných očkovaním, 

diagnostikovaných ako divý kašeľ vyvolaný Bordetellou pertussis. 
 
Termín: priebežne 

       Zodp.: pracovníci oddelenia 
    
2. Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 

programu v SR. 
2.1. Vykonať kontrolu povinného očkovania  v okrese 

      Kontrola očkovania v okrese bola vykonaná k  31.8.2009. Výsledky boli   vyhodnotené 
v správe, ktorú sme predložili na oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trnave. Lekári 
boli o výsledkoch kontroly očkovania informovaní  prostredníctvom mesačného výkazu 
prenosných ochorení.  

Termín: 30.9.2009   
 Zodp.:, Juhosová, Krajčírová 

2.2. V prípade nedostatkov nariadiť opatrenia pri zabezpečovaní výkonu očkovania.  

       Nedostatky neboli zistené.  

Termín: 30.9. 2009   
 Zodp.: Juhosová, Krajčírová 
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2.3.Sledovať evidenciu, dokumentáciu a výkon očkovania. Zistiť príčiny nedostatkov    
a riešiť zabezpečenie odstránenia. 

Dokumentácia o očkovaní je prehľadná, nedostatky v evidencii, dokumentácii a vo 
výkone očkovania sa nezistili. 

       Termín: 30.9. 2009    
       Zodp.: Juhosová, Krajčírová 

 

2.4. Venovať zvýšenú pozornosť uplatňovaniu kontraindikácií. Vyhodnotiť správnosť 
určovania kontraindikácií vzhľadom na tzv. „falošné kontraindikácie“. 

Zistené kontraindikácie boli opodstatnené. 

Temín: priebežne   
 Zodp.: MUDr. Šuleková 

 

2.5. Sledovať doočkovanie detí s dočasnými kontraindikáciami. 

Deti s dočasnými kontraindikáciami očkujúci lekári postupne doočkovávajú podľa 
aktuálneho stavu dieťaťa. 

Termín: priebežne   
 Zodp.: Juhosová, Krajčírová 

 

2.6.  Na očkujúcich pracoviskách sledovať dodržiavanie chladového reťazca. 

Dodržiavanie chladového reťazca sme  sledovali priebežne a v rámci kontroly 
očkovania. 

Termín: priebežne   
 Zodp.: Juhosová, Krajčírová 

 
2.7. Analyzovať príčiny zaočkovanosti pod 95% podľa druhu očkovania a ročníka narodenia 
osôb, ktoré sa mali očkovať. Okamžite riešiť a zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov. 

 Zaočkovanosť v jednotlivých obvodoch je na veľmi dobrej úrovni, s výnimkou 
jedného pediatrického obvodu, kde preočkovanie ročníka narodenia 2008 proti tuberkulóze je 
vykonané na 89,2%. Z počtu 37 detí neboli očkované 4 a to 2x pre dočasnú kontraindikáciu  
(nedonosené deti) a 2x pre iný dôvod (deti rómskeho pôvodu, ktorých matky sa s nimi 
nedostavili na očkovanie).  

Termín: 15.10.2009   
 Zodp.: MUDr. Šuleková 

 

2.8.  Správa o kontrole očkovania v okrese bola predložená RÚVZ so sídlom v Trnave. 

Zodp.: MUDr. Šuleková 
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G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  
A TOXIKOLÓGIE 

Charakteristika 
 

Ochrana a podpora zdravia pracujúcej populácie je jedným zo základných 
predpokladov ekonomickej prosperity a rozvoja spoločnosti. Činnosť orgánov verejného 
zdravotníctva sa zameriava na pracoviská s výskytom zdraviu škodlivých faktorov práce 
a pracovného prostredia, ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie ľudí tým, že 
predstavujú reálne zdravotné riziká. Ide najmä o zdravotné riziká z fyzikálnych faktorov, 
chemických faktorov vrátane karcinogénnych a mutagénnych faktorov, biologických 
faktorov, fyzickej záťaže pri práci a psychickej pracovnej záťaže. Výkonom štátneho 
zdravotného dozoru sa kontroluje plnenie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci harmonizovaných s právom 
Európskych spoločenstiev. 
V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh v oblasti verejného zdravotníctva dosiahnuť pre 
pracujúcu populáciu v SR kvalitné pracovné zdravotné služby. Tieto služby priamo na 
pracovisku zamestnávateľa zabezpečia integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania 
a pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia, s dôrazom na zdravotnú, pracovnú 
a funkčnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich zamestnania s cieľom udržať 
práceschopnosť zamestnancov. Tento systém, ktorý garantuje najlepšiu prevenciu a zníženie 
nákladov na odškodnenie chorôb z povolania alebo iných ochorení súvisiacich s prácou, sa 
v súčasnosti v SR začína budovať. Snahou je zabezpečiť u všetkých zamestnávateľov 
prostredníctvom týchto služieb dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou. 
 
Ciele 
 

Na zabezpečenie zlepšenia zdravotného stavu pracujúcej populácie je potrebné 
odborne usmerňovať prijímanie efektívnych preventívnych a ochranných opatrení povinnými 
subjektmi a identifikovať na pracoviskách zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného 
prostredia, kategorizovať pracovné činnosti zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík 
z dôvodu zabezpečenia zvýšeného zdravotného dohľadu pre zamestnancov spolu s výkonom 
cielených lekárskych preventívnych prehliadok. Dosiahnutiu tohto cieľa napomáha aj 
realizácia intenčných programov na zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov. 
Ukazovateľom efektívnosti realizovaných opatrení zameraných na prevenciu a ochranu 
zdravia pri práci je postupné znižovanie počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 
a miery zdravotného rizika pri práci ako aj výskytu chorôb z povolania a iných poškodení 
zdravia z práce. 
Dôležitým predpokladom na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pracujúcej 
populácie v SR je najmä zodpovedný prístup zamestnávateľov k ochrane a podpore zdravia 
zamestnancov a vytvorenie funkčného systému pracovných zdravotných služieb. 
 
Úlohy 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
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1.1. Prehodnotiť vyhlásené rizikové práce a po vydaní rozhodnutí vyžadovať dôsledné plne-   
nie povinností zamestnávateľa na vykonanie nápravných opatrení na znižovanie expozície 
rizikovým faktorom. Prehodnotenie vydaných rozhodnutí o rizikovej práci realizovať 
v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z výstupu úlohy: 
- prejednať návrh na vyhlásenie rizikových prác so štatutárnym zástupcom organizácie  
- vydať nové rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva o rizikovej práci 
- vyžadovať aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie škodlivých faktorov pracov-  
ného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti 
- kontrolovať plnenie nápravných opatrení (plán riadenia rizík) prijatých na ochranu zdravia 
zamestnancov a v prípade neplnenia vyvodiť sankčné opatrenia.  

 
     Úloha sa plní priebežne. V rámci cieleného štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 
82 previerok rizikových pracovísk zameraných na kontrolu plnenia nápravných opatrení, bolo 
vydaných 10 rozhodnutí o určení rizikových prác a 5 rozhodnutí, ktorým boli RP zrušené. 

Termín: priebežne 
Zodp..: Ing. Adamkovičová 
 

1.2. Zabezpečiť individuálne i skupinové poradenstvo v oblastiach súvisiacich so zabezpeče- 
ním ochrany zdravia pri práci. 

      Úloha sa plní priebežne – v prípade záujmu v poradni zdravia, ale hlavne individuálnym 
poradenstvom pri vzniku nových prevádzok už počas projektovej prípravy a potom v priebehu 
výkonu štátneho zdravotného dozoru.    

Termín: priebežne 
       Zodp.: Ing. Adamkovičová 
 
1.3. Cielene prejednávať zdravotno-hygienickú situáciu v jednotlivých podnikoch pri hodno- 
tení posudkov rizika. 

Úloha sa priebežne plní. 

Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Adamkovičová 

 
1.4. Cielene vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogé-  
nov. 

V  2009 bolo  vydané 1 rozhodnutie na nakladanie s azbestocementovým materiálom 
pri búracích prácach. 

Termín: priebežne 
       Zodp.: Ing. Adamkovičová 

 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
2.1. Aktívne propagovať projekt zdravé pracoviská na odbornej i verejnej úrovni.  

 
Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Adamkovičová 

 
2.2. Organizačne a metodicky zabezpečiť zapojenie výrobnej prevádzky v okrese Galanta  do 
intervenčných aktivít (Zdravé pracoviská). 
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V priebehu r. 2009 zatiaľ neprejavili záujem oslovené podniky zapojiť sa do intervenčných 
aktivít  „Zdravé pracoviská“.  

Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Adamkovičová 

 
2.3. Poskytovať odborné poradenstvo v oblasti  zavádzania  programov na redukciu a preven-
ciu neprítomnosti zamestnancov v práci z dôvodu ochorení súvisiacich s prácou       
 
- aktívne spolupracovať s FNsP Bratislava, KPLaT  a s  neštátnymi zdravotníckymi 
zariadeniami vykonávajúcimi závodné zdravotné služby v problematike ochorení 
podmienených prácou 
Podľa požiadaviek KPLaT vykonávame hygienický prieskum pracovísk v súvislosti 
s podozrením choroby z povolania podmienených výkonom práce.  
 
- v poradni ochrany a podpory zdravia pri práci využívať informačný materiál o problematike 
preventívneho pracovného lekárstva v súvislosti s výrobnými  technológiami ako aj 
s možnými negatívnymi účinkami faktorov pracovného prostredia.  
Informačný materiál o problematike PPLaT je využívaný najmä počas výkonu štátneho 
zdravotného dozoru, poskytnutý je aj individuálne pri konzultáciách a pri prednáškovej 
činnosti. 

Termín: priebežne 
       Zodp.: Ing. Adamkovičová 
 

2.4. Realizovať preventívne a edukačné programy na ochranu a podporu zdravia zamestnan- 
cov. 

Úloha sa priebežne plní.   Termín: priebežne 
       Zodp.: Ing. Adamkovičová 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 

 

3.1. Výkon štátneho zdravotného dozoru  zabezpečiť  v zmysle štandardných postupov vypra-
covaných ÚVZ SR.  

Pracovníci oddelenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru postupujú v zmysle 
štandardných postupov vypracovaných ÚVZ SR. Bolo vykonaných celkom 245 previerok, 
z toho 82 na rizikových pracoviskách.  

 
3.2. Zamerať činnosť v rámci ŠZD na kontrolu posudkov rizika a prevádzkových poriadkov 
pre prácu s negatívnymi faktormi pracovného prostredia. 

Súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru je aj kontrola posudkov rizika 
a prevádzkových poriadkov v prevádzkach, kde majú byť vypracované. Ich úroveň a obsah, 
závisí od autorov, ak ich vypracovávajú bezpečnostní technici sú skôr zamerané na úrazovosť 
a protipožiarne opatrenia. V prípade vypracovania PZS je ich obsah bližší k legislatívnym 
požiadavkám. 
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3.3. Využívať v  rámci ŠZD kontrolné listy informovanosti zamestnancov o škodlivých fakto- 
roch v pracovnom prostredí. 

Kontrolné listy informovanosti zamestnancov sa využívajú priebežne. 

Termín: priebežne 
       Zodp.: Ing. Adamkovičová 
 
3.4. Poskytovať metodické usmernenie pri aplikácii legislatívy: zákon č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov, zákon 
č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a jeho vykonávacích predpisov.  

Úlohu vykonávajú všetci odborní pracovníci  priebežne. 

Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Adamkovičová 

 
3.5. Vypracovať a realizovať v praxi v rámci ŠZD účinnejší model náplne kontrolnej činnosti.  
 Všetky zápisnice na výkon ŠZD a s tým súvisiacich náležitostí, boli upravené 
v zmysle metodického usmernenia a aktualizované podľa platnej legislatívy.  
 
       Zodp.: Ing. Adamkovičová 
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 
-Realizovať konzultačnú činnosť pre zamestnávateľov o problematike pracovných 
zdravotných služieb. 
-Zabezpečiť cielené doškoľovanie sa v problematike PPL. 
-Plniť požiadavky legislatívy pri vykonávaní činností PZS. 
-Spolupracovať s PZS najmä v otázkach intervenčných aktivít pre zlepšenie pracovných 
podmienok. 
 

 V okrese Galanta nesídli žiadna Pracovná zdravotná služba. Väčšie výrobné prevádzky  
a prevádzky s vyhlásenými rizikovými prácami sú oboznámené s povinnosťou zabezpečiť 
PZS. Výkon PZS zabezpečuje v okrese Galanta 9 oprávnených subjektov.  

 Menší prevádzkovatelia sú na túto povinnosť upozorňovaní v priebehu ŠZD alebo pri 
vzniku prevádzky. Súčasne boli poučení aj všetci odborní terénni pracovníci ostatných 
oddelení RÚVZ o potrebe upozorniť pri výkone ŠZD všetkých prevádzkovateľov o tejto 
povinnosti. 

Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Adamkovičová 

 
 
H.  OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 

Charakteristika 
Je preukázané, že životné prostredie ovplyvňuje zdravie ľudí viac než ich genetické 

danosti, či úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Táto skutočnosť zaraďuje faktory 
životného prostredia medzi významné determinanty zdravia, pričom ich význam je o to 
závažnejší, že ich jednotlivec nemôže v rozhodujúcej miere ovplyvniť. Preto zabezpečovanie 
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systematického dohľadu a kontroly štátu nad faktormi životného prostredia ako sú pitná voda, 
bezpečné využívanie prírodných vôd na rekreáciu, environmentálny hluk, chemické, 
mikrobiologické, biologické a fyzikálne škodliviny vo vnútornom prostredí, vplyvy 
extrémneho počasia, a hodnotenie účinkov týchto faktorov vo vzťahu k zdraviu 
a posudzovanie únosnosti zdravotných rizík, je základnou úlohou verejného zdravotníctva na 
úseku hygieny životného prostredia. 

Ciele 
Cieľom je dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, predovšetkým detskej 

populácie, prostredníctvom cielených opatrení a špecifických nástrojov zameraných na 
znižovanie rizík, ktoré plynú z nevhodného fyzikálneho prostredia – podmienok bývania, pri 
poskytovaní služieb obyvateľstvu, rekreácii a športových aktivitách a z vykonávania rôznych 
ľudských aktivít. 

Úlohy 
 
1. Realizovať Akčný plán pre prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným 
dôrazom na detskú populáciu. 
 Oddelenie sa podieľa na plnení časti tohto plánu – a to  
a) redukcia ochorení a úmrtnosti detí spôsobená gastrointestinálnymi poruchami v dôsledku 
nevyhovujúcej pitnej vody nasledovne: výkon  monitoringu   kvality  pitnej vody vo 
verejných vodovodoch - v priebehu roku 2009  bolo v rámci 11 odberov spolu odobraných 77 
vzoriek pitných vôd; navyše v rámci ŠZD bolo odobraných 29 vzoriek pitných vôd, 
vykonával sa  ŠZD zameraný na dodržiavanie predpisov na ochranu verejného zdravia pri 
prevádzke verejných vodovodov  prevádzkovateľmi – ŠZD bol vykonaný v 14 zariadeniach.  
b) regionálny  prioritný  cieľ I – monitorovanie kvality vody na kúpanie. Monitorovanie sa 
vykonáva na umelých kúpaliskách (5 kúpalísk a tri kryté plavárne), wellness centrách (rela-
xačné bazény) a vybraných prírodných lokalitách s neorganizovanou rekreáciou (sledovaných 
8 lokalít). Na umelých kúpaliskách a wellness centrách  sa vykonal v 34 prípadoch    ŠZD 
zameraný na kontrolu kvality bazénovej vody, v rámci ktorého bolo odobraných spolu 92 
vzoriek bazénových vôd,  12 x bol vykonaný  ŠZD zameraný na dodržiavanie prevádzkového 
poriadku a prevádzkovej hygieny.  
Na území okresu sa nenachádzajú vyhlásené kúpacie oblasti, avšak počas letnej sezóny sa na 
vybraných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou kontroluje  kvalita vody na 
kúpanie. V letnom období bolo do sledovania zaradených 8 lokalít, z ktorých v rámci dvoch 
odberov  bolo odobraných spolu 16 vzoriek vôd ( z každej lokality po 2 vzorky).  
  

Termín:  priebežne 
Zodp.: Ing. Pančíková 

 
1.1.  Sledovať kvalitu vnútorného prostredia budov predškolských a školských zariadení, 
vrátane telovýchovných zariadení slúžiacich  na športovú činnosť detí a mládeže 
 

Do plnenia tejto úlohy sme neboli zapojení, RÚVZ Galanta  nebol vybraný medzi 
riešiteľské pracoviská. 

Termín: podľa usmernenia ÚVZ SR a         
priebežne 
Zodp.: Ing. Pančíková 

       MUDr. Papaneková 
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2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 

 
2.1.  Pri  posudzovaní  návrhov  na  umiestňovanie  stavieb  do  územia  dôsledne 
požadovať  zhodnotenie vplyvu navrhovaných stavieb na životné prostredie najmä z hľadiska  
hluku 

Úloha sa priebežne plní, v rámci návrhov na územné konania stavieb sa 
v indikovaných prípadoch požaduje predloženie  akustických štúdií a ak si to výsledky  
akustickej štúdie vyžadujú, aj návrh protihlukových opatrení.   

 
Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Pančíková 

 
2.2.  Pri vydávaní posudkov na uvedenie objektov do užívania resp. zariadení do 
prevádzky vyžadovať výsledky objektivizácie vplyvu činnosti v objekte resp. činnosti 
prevádzky na životné prostredie z hľadiska hluku meraním realizovaným autorizovanou 
firmou. 

Úloha sa priebežne plní, v indikovaných prípadoch  sa požaduje  vykonanie 
objektívnych meraní za účelom preukázania, či vykonávaná činnosť je v súlade s platnými 
právnymi predpismi upravujúcimi prípustné hladiny hluku vo vonkajšom a vnútornom 
prostredí.  

Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Pančíková 

       
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 

Úloha sa priebežne plní. Na základe výsledkov laboratórnych rozborov orgán 
verejného zdravotníctva v prípadoch, keď  vzorky vody nevyhovujú požiadavkám na pitnú 
vodu alebo na vodu na kúpanie, rieši s prevádzkovateľom opatrenia, ktoré je potrebné 
vykonať na zosúladenie kvality vody s právnymi predpismi. Následne sa dosledováva,  či 
opatrenia boli vykonané a či boli účinné.  

O kvalite vody pitnej alebo vody na  kúpanie sú užívatelia pravidelne informovaní na 
internetovej stránke úradu. V prípade, že bola zistená závadnosť vody, sú uvádzané 
informácie, akým spôsobom sa uvedené zistenia riešili a či došlo k náprave.  
 

Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Pančíková 

4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie  
 Oddelenia HŽP má vypracovaný program monitoringu kvality pitnej vody a program 
kontroly kvality  vôd na kúpanie.  V rámci monitoringu kvality pitných vôd  bolo  v rámci 11 
odberov odobratých spolu 77 vzoriek pitných  vôd (kontrolný monitoring). Navyše, v rámci 
ŠZD bolo odobraných 29 vzoriek pitných vôd (verejné studne, studne na hromadné 
zásobovanie, kontrolné odbery).   

V rámci kontroly kvality bazénových vôd bolo v rámci 34 odberov  spolu odobraných 
92 vzoriek týchto vôd, z prírodných kúpalísk s neorganizovanou rekreáciou bolo počas dvoch 
odberov odobraných 16 vzoriek vôd.          

Termín: priebežne 
Zodp.: Ing. Pančíková 

 

209



5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia 
pre potreby monitorovania vývoja a stavu enviromentálneho zdravia 

Do plnenia tejto úlohy nie sme zapojení, náš úrad nebol vybraný medzi riešiteľské 
pracovisko. 

Termín: 30.06.2008, priebežne 
Zodp.: Ing. Pančíková 

 
 
K.  ROZVOJ  VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉ-                      
HO  ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Ciele 

Výchova pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva. 
 
Úlohy 
 
1. Spolupracovať so SZU v Bratislave na príprave koncepčných odborných podkladov 
nutných pre odborné zabezpečenie pregraduálneho štúdia a postgraduálneho 
vzdelávania pracovníkov verejného zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve.  
 
1.1. Zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom Slovenskej 
zdravotníckej univerzity a ďalších vzdelávacích inštitúcií. 

V r. 2009 sa  zúčastnilo sústavného dovzdelávania  v rámci SZU v Bratislave a v iných 
akreditovaných vzdelávacích inštitúciách celkom 55 štátnych zamestnancov a 13 pracovníkov 
vo verejnom záujme pracujúcich na RÚVZ v Galante.  
 V šk. roku 2009/2010 1 VŠ pracovníčka (IOP) obdržala osvedčenie pre výkon práce 
v zdravotníctve, vydaného SZU v Bratislave,  2 pracovníčky (DAHE) sú zaradené do  
špecializačného štúdia v odbore zdravie pri práci.  
4 zamestnankyne úradu (3 DAHE, 1 SZP) pokračujú v  externej forme štúdia na Trnavskej 
univerzite – FzaSP v odbor verejné zdravotníctvo. 
   

Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr. Šuleková 
Ing. Adamkovičová 
MUDr. Papaneková 
MUDr. Baranovičová 
Ing. Pančíková 
Vančová 

 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre pra-
covníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva.  

V priebehu r. 2009 RÚVZ so sídlom v Galante povinnú odbornú prax na jednotlivých 
pracoviskách úradu vykonalo celkom 5 študentov Trnavskej univerzity v Trnave - FZaSP 
(odboru verejné zdravotníctvo), v rozsahu vopred zaslaného harmonogramu.  
 
2.1.  V prípade požiadaviek zabezpečovať odbornú prax pre pracovníkov liečebno-
preventívneho úseku, zaradených do špecializačného štúdia.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante bol v r. 2009  
požiadaný v 3 prípadoch o zabezpečenie odbornej praxe (predatestačnej stáže) lekárov 
z liečebno-preventívneho úseku.  
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Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr. Šuleková 
Ing. Adamkovičová 
MUDr. Papaneková 
MUDr. Baranovičová 
Ing. Pančíková 

 
 
INFORMATIZÁCIA  INŠTITÚCIÍ  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Charakteristika 

Informačný systém úradov verejného zdravotníctva (ďalej „IS ÚVZ“) slúži pre zber, 
spracovanie, analýzu a archivovanie údajov vznikajúcich činnosťou všetkých odborných 
útvarov úradov verejného zdravotníctva, ktoré majú bezprostredný, ako aj dlhodobý vzťah ku 
zdravotnému stavu obyvateľstva SR. Bezprostredný cieľ budovania a prevádzkovania IS UVZ 
je poskytnúť riaditeľovi ÚVZ SR, MZ SR, vláde SR, ako aj iným rezortom a verejnosti 
aktuálne informácie o situácii v oblasti verejného zdravia na území SR, ako aj o faktoroch, 
ktoré tento stav ovplyvňujú, na základe ktorých môžu štátne orgány prijímať operatívne a 
taktické opatrenia  k riešeniu aktuálnych potrieb v reálnom čase.  
 
Cieľ 

Dlhodobý cieľ budovania a prevádzkovania IS ÚVZ je vytvoriť kvalifikovanú, bohatú 
bázu údajov o zdravotnom stave Slovenskej populácie a o faktoroch verejného zdravia, ktoré 
zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňujú, aby bolo možné tieto údaje komplexne analyzovať a 
modelovať a na základe moderných prístupov navrhovať strategické opatrenia v oblasti 
zdravotnej politiky štátu. 
 
Úloha 

1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie 
IS ÚVZ na všetkých úrovniach a vedných odboroch verejného zdravotníctva. 
Budovanie informačných systémov (IS) a využívanie informačných a komunikačných 

technológií pre zabezpečovanie úloh vo verejnom zdravotníctve prebieha postupne a preto 
úroveň technológie a využiteľnosť súčasne použitých informačných systémoch je veľmi 
rozdielna. Súhrnná správa k 30.06.2009 obsahuje stav a využiteľnosť informačných systémov 
na jednotlivých oddeleniach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Galante. 
 
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia: 
 
Názov IS:   
 Informačný systém o kvalite vody na kúpanie 
Rok zavedenia IS: 
 2008 
Frekvencia používania IS: 

Aktualizácia údajov je priebežná, údaje sa zadávajú predovšetkým v rámci letnej 
turistickej sezóny (LTS). 

Funkčnosť IS: 
Informačný systém pre vody na kúpanie, ktorý okrem spracovania údajov o 

prírodných a umelých kúpaliskách slúži pre plnenie reportingových povinností v oblasti vôd 
na kúpanie a na informovanie verejnosti o aktuálnom stave kúpalísk počas sezóny. 
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Informačný systém spĺňa všetky základné funkcie moderných informačných systémov,  teda 
získať, spracovať a poskytnúť  informácie užívateľom a pre verejnosť v čase, keď ich 
potrebujú v požadovanej kvalite. Systém možno hodnotiť ako vyhovujúci. Prípadné 
pripomienky, resp. námety boli zaslané priamo na ÚVZ SR po ukončení letnej turistickej 
sezóny. 

 
Názov IS:   
 VYDRA – IS o pitnej vode 
Rok zavedenia IS: 
 1995 
Frekvencia používania IS: 

Zber údajov je priebežný, údaje sa poskytnú na spracovanie 1x ročne RÚVZ 
v Košiciach. 

Funkčnosť IS: 
V súčasnosti sa využíva len na zadávanie výsledkov analýz pitnej vody, ktoré sa 

odoberajú v rámci monitoringu ako aj štátneho dozoru. Tabelárne spracovanie síce umožňuje 
určité triedenie uložených výsledkov, ale vzhľadom na množstvo vstupných údajov 
a súčasných požiadaviek vyhodnocovania dát treba rozšíriť množstvo relevantných 
výstupných zostáv. Keďže informačný systém bol posledný krát aktualizovaný  v roku 2004, 
systém možno vyhodnotiť ako zastaralý v porovnaní s možnosťami, ktoré poskytujú súčasné 
informačné systémy. Podľa našich informácií momentálne sa pripravuje nový informačný 
systém. 
 
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov: 
 
Názov IS:   
 ISUVZ - Informačný systém úradov verejného zdravotníctva 
Rok zavedenia IS: 
 2006 
Frekvencia používania IS: 

Aktualizácia údajov je priebežná. 
Funkčnosť IS: 

V rámci ISUVZ je plne funkčný modul kontroly a ochrany zdravej výživy. 
Významným prínosom je štandardizácia všetkých relevantných dát nezávisle na mieste ich 
vzniku, spracovania a interpretácie. V decembri 2008 nová verzia informačného systému 
priniesla zvýšenie efektívnosti vyhľadávania, spracovania údajov. Rozšírili sa výberové 
kritéria, pribudli nové výstupné zostavy. 

 
Názov IS:   
 ALIMENTA – nutričný program 
Rok zavedenia IS: 
 1998 
Frekvencia používania IS: 

Podľa harmonogramu projektov. 
Funkčnosť IS: 
 Program ALIMENTA je využívaný pre spracovanie jedálnych lístkov klientov v rámci 
projektu sledovanie výživového stavu obyvateľstva SR . Program je plne funkčný. 

 
Oddelenie epidemiológie: 
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Názov IS:   
 Epidemiologický informačný systém 
Rok zavedenia IS: 
 2007 
Frekvencia používania IS: 
 Aktualizácia údajov je priebežná. 
Funkčnosť IS: 

EPIS je plne funkčný moderný informačný systém s využitím najnovších 
informačných technológií s centrálnou databázou, ktorý skvalitnil zber, spracovanie a analýzu 
údajov. EPIS sa využíva na registráciu infekčných ochorení, na hlásenie akútnych 
respiračných ochorení a chrípky, hlásenie epidémií, v prípade mimoriadnej situácie hlásenie 
do systému rýchleho varovania (SRV). Pre užívateľov sú pripravené relevantné týždenné, 
mesačné, ročné analýzy. Efektívne a názorné sú aj grafické analýzy údajov.  

 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie: 
 
Názov IS:   
 ASTR – automatizovaný systém triedenia rizík.  
Rok zavedenia IS:   
 1995 
Frekvencia používania IS: 
 Aktualizácia údajov cca 1 x za mesiac, spracovanie zostáv 4 x za rok 
Funkčnosť IS: 

Vzhľadom na zastaralú technológiu programu ASTR čím ďalej, tým problematickejšia 
bude implementácia tohto programu na moderné počítače. Kódovanie diakritiky je pripravené 
ešte pre prostredie DOS. Triedenie rizík podľa jednotlivých kategórií nezodpovedá súčasnej 
platnej legislatíve. Nesprávne výstupné zostavy.  
 
Oddelenie podpory zdravia: 
 
Názov IS:   
 TZS – Test zdravého srdca 
Rok zavedenia IS: 
 1995 
Frekvencia používania IS: 

Aktualizácia údajov je priebežná. 
Funkčnosť IS: 

Program je plne funkčný, ale bol vytvorený ešte v MS ACCESS 97,  preto 
v budúcnosti bude problematické implementovať tento systém na nové počítače 
s modernejším operačným systémom. 
V poradni zdravia meraním sa zisťuje hmotnosť a výška klienta, obvod pása a bokov, hrúbka 
kožných rias, stanoví sa BMI, % tuku a určí sa typ obezity. Klientom je odobratá kapilárna 
krv, z ktorej sa stanovujú hodnoty celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, triglyceridov, 
glukózy a vypočíta sa hodnota LDL cholesterolu. Biochemické vyšetrenia sa vykonávajú na 
prístroji REFLOTRON. Údaje sa spracovávajú v programe „Test zdravého srdca“ a bodovým 
systémom vyhodnotí globálne riziko srdcovocievného ochorenia.  

 
Termín: priebežne 
Zodp: Ing. Szlízsová 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Úlohy: 

 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý  
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
 

Zamestnanci odd. HVBPKV vykonávajú ŠZD a ÚKP v súlade so slovenskou  
legislatívou, ako aj s legislatívou EU. V rámci ŠZD bolo vykonaných 766 previerok 
a vydaných 243 správnych aktov. Pri ÚKP bolo vykonaných 278 previerok a vydaných   29 
správnych aktov. Všetky správne akty sú vydávané v súčinnosti s právničkou RÚVZ. Dozor 
je vykonávaný nezávisle a objektívne.  

 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20. 6. 
2001, úloha B. 2) 
 

Program ozdravenia výživy bol plnený v rámci projektu „Sledovanie výživového stavu 
u vybraných vekových skupín dospelej populácie SR“, ktorého cieľom je získavať a hodnotiť 
informácie o celkovom vývoji, o zmenách spôsobu stavu výživy sledovaných populačných 
skupín a získanie podkladov pre realizáciu výživovej politiky u obyvateľov SR s cieľom 
ozdravenia výživy. 

Do sledovania výživového stavu u vybraných populačných skupín v  SR v roku 2009 boli 
zaradené: 
- stredne ťažko pracujúce ženy vo vekovej kategórii 19 - 34 rokov, 
- stredne ťažko pracujúce ženy vo vekovej kategórii 35 - 54 rokov, 
- stredne ťažko pracujúci muži vo vekovej kategórii 19 - 34 rokov, 
- stredne ťažko pracujúci muži vo vekovej kategórii 35 - 59 rokov. 
Bolo monitorovaných 80 respondentov (20 z každej vekovej skupiny). Každý respondent  
vyplnil jednodňový jedálny lístok, dotazník o životospráve a pohybovej aktivite. Vyplnené 
jedálne lístky boli počítačovo spracované v programe ALIMENTA verzia 4.3E, ktorý 
poskytol informácie o energetickom príjme, príjme základných živín, vitamínov, minerálov, 
hrubej vlákniny, cholesterolu, spotreby NaCl, príjme tekutín a kyseliny listovej. V poradni 
zdravia RÚVZ z kapilárnej krvi sa každému klientovi vyšetrili parametre lipoproteínového 
metabolizmu a glukózy na prístroji Reflotron. Súčasne bol vyplnený klinicko – biochemický 
dotazník. Výsledky sa hodnotili podľa kritérií programu CINDI. 

Z výsledkov sledovania vyplýva, že energetický príjem vo všetkých skupinách vo väčšine 
prípadov nedosahoval OVD a zastúpenie jednotlivých živín bolo v nesprávnom pomere. 
Naďalej pretrváva znížený príjem vody hlavne u žien, znížený príjem bielkovín, vitamínu C, 
hrubej vlákniny a zvýšený príjem NaCl vo všetkých vekových skupinách. 

V rámci primárnej prevencie propagujeme ciele a smery Programu ozdravenia výživy a 
informujeme obyvateľstvo o zásadách správnej výživy a o vzťahu výživy k civilizačným 
chorobám. Naďalej propagujeme potravinárske výrobky označené logom „Zdravá výživa pre 
zdravé srdce“. Ako vyplýva z výsledkov našej štúdie, je potrebné pokračovať v zdravotno-
výchovných aktivitách o zásadách správnej výživy. 

 Pri plnení úlohy „Sledovanie dusičnanov, dusitanov,  mykotoxínov, patulínu a reziduí 
pesticídov v potravinách pre dojčatá a malé deti“ bolo odobratých 64 vzoriek. Všetky boli 
vyhovujúce.   
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Na monitorovanie obsahu jódu v kuchynskej soli bolo odobratých 36 vzoriek. V troch 
vzorkách soli bol obsah KJ vyšší ako 35 mg/kg. Ostatné vzorky boli vyhovujúce. 

 
3. Zabezpečiť skvalitnenie poradenských činností   
 
Poradenská činnosť bola zabezpečovaná prostredníctvom poradenského centra podpory 
a ochrany zdravia na RÚVZ, ako aj priamo zamestnancami oddelenia HVBPKV 
v zariadeniach spoločného stravovania, najmä v závodných a ústavných kuchyniach. Cieľom 
tejto činnosti je  zmeniť stravovacie zvyklosti obyvateľov a zmeniť postoj občanov 
k vlastnému zdraviu.  
 
4. Podporovať spotrebu oceňovaných potravín s významným obsahom nutričných  látok 
 

Úloha je plnená najmä pri realizácii programu „Sledovanie výživového stavu vybraných 
vekových skupín dospelej populácie SR“, kde pri pohovoroch s respondentmi pri vyplňovaní 
dotazníkov a pri vyhodnocovaní biochemických ukazovateľov je propagovaná spotreba 
potravín s významným obsahom nutričných látok, najmä oceňovaných. 
 
5. Zabezpečiť plnenie legislatívnych noriem s úpravou negatívnych a pozitívnych 
faktorov vo výžive  

 
Na oddelení HVBPKV sa snažíme o to, aby sa jednotliví pracovníci oddelenia 

oboznamovali s platnou legislatívou SR a EÚ. Využívame planú legislatívu, sledujeme jej 
zmeny, vykonávame školenia na oddelení. Zároveň využívame informácie poskytované 
hlavnou odborníčkou a krajskou odborníčkou HVBPKV, usmernenia ÚVZ SR a HH SR 
a závery z celoslovenských porád vedúcich oddelení HVBPKV. 

Pri hodnotení mikrobiologických a chemických ukazovateľoch v potravinách 
uplatňujeme najnovšie kritéria vyplývajúce z legislatívy EU a SR.  

 
6. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 

 
Úloha je plnená priebežne v zmysle plánu úradnej kontroly potravín. V roku 2009 bolo 

odobratých 299 vzoriek epidemiologicky rizikových potravín, z čoho 20 vzoriek bolo 
nevyhovujúcich. Pri kontrole systémov správnej výrobnej praxe bolo u výrobcov 
epidemiologicky rizikových potravín vykonaných 48 previerok, pri ktorých bolo zistených 17 
nezhôd, za ktoré boli uložené blokové pokuty v celkovej sume 498,- €, boli uplatnené 4  
náhrady nákladov v sume 106,24 €.  

 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 

 
Úloha je plnená priebežne na základe Usmernenia na zabezpečenie jednotného výkonu 

štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2009, ktoré vydal ÚVZ 
SR. V tomto roku bolo odobratých 18 vzoriek kozmetických výrobkov na laboratórne 
stanovenie konzervačných látok a  potenciálnych alergénov. V  3 prípadoch boli vzorky  
nevyhovujúce. 
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8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny, s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 

 
Úloha je plnená priebežne. Postupujeme na základe výsledkov vyhodnotenia vzoriek, 

odoberaných podľa vypracovaného plánu odberu vzoriek, najmä z ohľadom na odber vzoriek 
pre dojčatá a malé detí (64) a epidemiologicky rizikové druhy potravín (299). Preventívnym 
pôsobením smerujeme k výrobcom a distribútorom, u ktorých boli zistené nevyhovujúce 
vzorky, zistené problémy analyzujeme a používame k preventívnemu pôsobeniu na príslušnú 
cieľovú skupinu výrobcov a distribútorov. Používame dostupné možnosti preventívneho 
a sankčného pôsobenia na výrobcov a distribútorov.  
 
9. Plniť úlohy vyplývajúce z princípov EÚ pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov  
 
Úloha je plnená priebežne podľa vypracovaného aktualizovaného plánu úradnej kontroly 
vyplývajúceho z Viacročného národného plánu úradnej kontroly nad potravinami. V rámci 
plnenia úlohy bolo odobratých 516 vzoriek potravín a vykonaných 278 kontrol.  
 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
 

Úloha je plnená priebežne. RÚVZ je napojený na rýchly výstražný systém a v prípade                        
nahlásenia výskytu  nebezpečných výrobkov sú okamžite robené príslušné opatrenia, aby sa 
zabezpečila ochrana spotrebiteľov pred akýmkoľvek nebezpečenstvom, alebo možnosťou 
nebezpečenstva v dôsledku konzumácie potravín alebo používaním kozmetických výrobkov.  

V roku 2009 v systéme RAPID ALERT boli nahlásené 2 prípady výskytu zdraviu 
škodlivých potravín a v systéme RAPEX bolo doručených 14 hlásení a 75 zdraviu škodlivých 
kozmetických výrobkoch. Na základe týchto hlásení bolo v distribučnej sieti regiónu 
vykonaných 190 kontrol.    
 
11. Plniť úlohy vyplývajúce z informačných systémov v sieti úradov verejného  
zdravotníctva v oblasti potravinového dozoru a štátneho zdravotného dozoru nad 
výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín a nad kozmetickými výrobkami  
 
Oddelenie je napojené na informačný systém ÚVZ SR hpcitrix, do ktorého sú priebežne 
ukladané údaje zo štátneho zdravotného dozoru a z úradnej kontroly potravín. 
 
 
12. Plniť úlohy vyplývajúce z informačných systémov v sieti úradov verejného 
zdravotníctva v oblasti sledovania spotreby potravín a pozitívnych a negatívnych 
faktorov výživy v závislosti na stravovacích návykoch obyvateľov SR 
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Úloha je plnená v rámci projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových 

skupín dospelej populácie SR“. 
 
 

C.  OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Úlohy 

 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006 - 2010  

 
Cieľ č.1 – ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Úlohou k dosiahnutiu tohto cieľa je vytvárať podmienky na zlepšenie spôsobu života, a 
tak umožniť obyvateľom zvýšiť kvalitu svojho života a prevziať zodpovednosť za vlastné 
zdravie. Prostredníctvom besied podporujeme vzdelávanie obyvateľov o zdravom spôsobe 
života. V januári sme seniorom z Klubu dôchodcov merali množstvo telesného tuku, krvný 
tlak a pracovníčka PCOAPZ viedla besedu o zdravom životnom štýle a pohybovej aktivite vo 
vyššom veku. V priestoroch Obecného úradu v Topoľovke sa v januári tohto roka konala 
prednáška s názvom „Zdravá staroba“, ktorú pripravila pracovníčka OPZ.  

Pracovníčka PCOAPZ 453-om študentom stredných škôl merala množstvo telesného 
tuku, vypočítala BMI a zároveň ich edukovala v oblasti zdravej výživy, fyzickej aktivity 
a správneho pitného režimu.  

RÚVZ má vlastnú edičnú činnosť – časopis Cesta k zdraviu (vydávaný 4x ročne), ktorý 
je zameraný najmä na témy zdravého spôsobu života, významu pohybovej aktivity, fajčenie 
a drogy a iné. Tento časopis je distribuovaný pre MŠ, ZŠ, SŠ, obecné úrady, zdravotnícke aj 
nezdravotnícke zariadenia. Pracovníčka OPZ prispela článkami k Svetovému dňu zdravia 
a k Svetovému dňu bez tabaku a článkom – Preventívne prehliadky sú zadarmo!. Prednášky 
o dôležitosti absolvovania preventívnych prehliadok sme prezentovali študentom Strednej 
odbornej školy v Medzilaborciach, Strednej zdravotníckej školy v Humennom a študentom 
Gymnázia v Snine. Pracovníčka OPZ pripravila dva články pre časopis, ktorý vydáva Klub 
diabetikov v Humennom – Obúvanie diabetikov v lete, Analgetiká bez predpisu. Pre členov 
Klubu diabetikov si pracovníčka OPZ pripravila prednášku o voľne dostupných analgetikách. 
Na internetovej stránke nášho úradu boli uverejnené články pri príležitosti Svetového dňa 
boja proti rakovine a Medzinárodného dňa boja proti drogám a ilegálnemu obchodovaniu 
s nimi, Svetového týždňa na podporu dojčenia a oznamy k Svetovému dňu zdravia a k 
Svetovému dňu bez tabaku a tiež články: Nordic walking, Správne skladovanie potravín, 
Zdravé kúpanie, Obúvanie diabetikov v lete.  

V letných mesiacoch sme v spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Humennom distribuovali 
letáky „Čo robiť počas horúčav“. 

 
Cieľ č.2 – STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE 

V roku 2009 sme vykonávali prostredníctvom činnosti poradenského centra individuálnu 
intervenciu rizikových faktorov v životnom štýle obyvateľov regiónu. V roku 2009 navštívilo 
poradenské centrum 419 klientov. V rámci činnosti základnej poradne bol vykonávaný 
skríning rizikových faktorov zdravia (biochemické ukazovatele, hypertenzia, obezita, 
fajčenie, fyzická inaktivita) a stanovené celkové riziko pre kardiovaskulárne choroby Testom 
zdravé srdce. Činnosť poradne zdravej výživy zabezpečuje lekár a je zameraná na intervenciu 
v oblasti ozdravenia výživy u jednotlivých klientov i klientov v rámci nových i existujúcich 
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skupín. Pokiaľ sú u  klienta zistené zvýšené hodnoty daných parametrov, lekár odporučí 
kontrolné vyšetrenie a poskytne klientovi okamžitú intervenciu.  

 V rámci činnosti poradne prevencie a odvykania od fajčenia sme naše intervenčné 
aktivity sústredili okrem prevencie fajčenia u mládeže formou prednášok aj na odvykanie od 
fajčenia u fajčiarov – klientov  POF v rámci individuálneho poradenstva. 

Počas mesiacov február – marec sme pripravili dotazníky o absolvovaní preventívnych 
prehliadok pre študentov 4. ročníkov stredných škôl. Našim cieľom bolo zmonitorovať 
využívanie preventívnych prehliadok a očkovaní. Dotazníky sme rozdali na Gymnázium 
a Strednú odbornú školu služieb v Humennom a na Gymnázium a Strednú odbornú školu 
v Medzilaborciach. Prednášky o dôležitosti absolvovania preventívnych prehliadok sme 
prezentovali študentom Strednej odbornej školy v Medzilaborciach, Strednej zdravotníckej 
školy v Humennom a študentom Gymnázia v Snine. 

Od septembra 2009 bola prijatá asistentka KPZV v rámci Programu podpory zdravia 
znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009- 2015. V osadách pravidelne vyzývala 
rodičov, aby nezanedbávali povinné očkovania detí a zároveň ich edukovala o dôležitosti 
absolvovania týchto očkovaní. Zamerala sa aj na tehotné ženy a apelovala na návštevu 
poradní. V rámci edukačnej činnosti navštívila SZŠ v Humennom, ŠZŠ v Snine, ZŠ na 
Podskalke a SOU internátne v Snine. Žiakov vyššie spomenutých škôl edukovala o dôležitosti 
absolvovania preventívnych prehliadok a povinnom očkovaní, venovala sa prevencii chrípky 
a VHA a upozornila žiakov na dôležitosť dodržiavania osobnej hygieny.  

V októbri 2009 sme začali realizovať projekt „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí 
predškolského veku – stomatohygiena“. Tento projekt realizujeme v 4 materských školách, 
a to MŠ Palárikova v Snine, MŠ Jasenov, MŠ Udavské a MŠ gen. Svobodu 
v Medzilaborciach. Hravou formou učíme deti ako sa majú starať o ústnu dutinu a správnu 
techniku čistenia zubov.  

S cieľom prezentovať odbornú činnosť sa pracovníčka OPZ aktívne zúčastnila na 
vedeckej konferencii – 35. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu s príspevkom 
„Výskyt metabolického syndrómu u obyvateľov“ v spádovej oblasti RÚVZ so sídlom 
v Humennom“. 

 
Cieľ č.3 – ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Zdravá výživa a stravovacie návyky sú hlavným pilierom zdravého spôsobu života. 
Príjem jednotlivých nutrientov ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných 
ochorení. V súčasnosti sa medzi deťmi, žiakmi a študentmi stále viac rozmáhajú nesprávne 
stravovacie návyky, ktoré súvisia s rozširujúcou sa bufetovou formou stravovania a s čoraz 
viac obľúbeným tzv. rýchlym občerstvením. Našou snahou je nielen na tento problém 
upozorniť, ale učiť deti zdravému životnému štýlu, ktorého súčasťou je zdravá a vyvážená 
strava. V snahe informovať a poučiť deti o zdravej výžive organizujú naše pracovníčky 
súbory prednášok zamerané na túto problematiku. Prednášky sa realizujú na základných 
a materských školách v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce. V roku 2009 bolo týchto 
prednášok 43 na školách v Humennom, Snine a Medzilaborciach. Pedagógovia na ZŠ 
v Udavskom pripravili pre svojich žiakov preventívnu akciu a pracovníčka OPZ si pre žiakov 
pripravila zaujímavú prednášku o zdravom životnom štýle a spôsoboch predchádzania stresu. 

V štyroch materských školách v Humennom pracovníčka OPZ realizovala projekt 
„Chceme žiť zdravo“, ktorý pozostával z troch častí – „Chcem jesť zdravo, Chcem vyzerať 
zdravo, Chcem byť zdravý“. 

Vo februári a marci tohto roka sme zisťovali stravovacie zvyklosti žiakov 7. a 8. ročníkov 
na ZŠ J. Švermu a na ZŠ Pugačevovej v Humennom a u žiakov 4. ročníka ZŠ v Belej nad 
Cirochou.  

219



Pre členov Spoločnosti klinickej onkológie bola prezentovaná téma - Výživa ako zbraň 
proti rakovine. Beseda na tému: Zdravie a sila v potrave bola realizovaná v Klube dôchodcov.  

 
Cieľ č.4 – ZNÍŽIŤ ŠKODY SPÔSOBENÉ ALKOHOLOM, DROGAMI 
A TABAKOVÝMI VÝROBKAMI 

Pri plnení tohto cieľa sa OPZ zameriava najmä na edukáciu žiakov základných 
a stredných škôl o škodlivosti fajčenia, užívania drog a nadmerného užívania alkoholu. 
V Snine, Humennom a Medzilaborciach bolo v roku 2009 uskutočnených 40 prednášok 
a besied na danú tému.  

Zamestnanci OPZ 29. mája pripravili v priestoroch Domu potravín v  Humennom akciu 
pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. máj), ktorej cieľom bolo upozorniť na 
škodlivosť fajčenia. Zároveň sme záujemcom merali hladinu CO vo vydychovanom vzduchu   
smokerlyzerom. Na tento významný deň sme upozornili občanov plagátmi, kde bolo uvedené 
aj tohtoročné heslo - Varovania na tabakových výrobkoch. Na ZŠ na Laboreckej ulici, na SZŠ 
v Humennom sa uskutočnili prednášky o škodlivosti fajčenia spojené s meraním obsahu CO 
v dychu prístrojom smokerlyzer. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému 
obchodovaniu s nimi (26. jún) – tento deň sme pripomenuli širokej verejnosti prostredníctvom 
článku na internetovej stránke nášho úradu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia 
bol v priestoroch RÚVZ uverejnený leták o škodlivosti fajčenia a vyhotovený leták „Ako nám 
škodí fajčenie“ , ktorý sme distribuovali na základné a stredné školy. 

Spoluprácu na preventívnom programe pre mládež sme ponúkli aj Klubu mladých 
v Centre voľného času v Humennom. Stretnutia so žiakmi a študentmi sa realizujú raz  
mesačne, súčasťou stretnutí sú besedy o zdravej výžive a prevencii závislostí, resp. témy sa 
menia podľa záujmu študentov.  

 V rámci plnenia Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na 
roky 2009- 2015, asistentka KPZV edukovala žiakov SZŠ v Humennom, SZŠ v Snine, ZŠ na 
Podskalke a SOU internátne v Snine o škodlivosti fajčenia a nadmerného užívania alkoholu 
a drog. 

V rámci činnosti poradne prevencie a odvykania od fajčenia sme naše intervenčné 
aktivity sústredili okrem prevencie fajčenia u mládeže formou prednášok aj na odvykanie od 
fajčenia u fajčiarov – klientov POF v rámci individuálneho poradenstva. V tomto roku bolo 
poradenstvo poskytnuté 53 klientom. 

 
Cieľ č.5 – PREVENCIA ÚRAZOVOSTI 

Do materských centier, materských škôl a na základné školy sme distribuovali plagáty 
„Aby deti nezomierali, chráňme ich!“ 

 
Cieľ č.6 – ZDRAVÁ RODINA 

Témami prednášok a besied, ktoré realizujeme na základných a stredných školách 
v spádovej oblasti RÚVZ, sú aj následky predčasného sexuálneho života mladých ľudí. 
Informujeme ich o príznakoch a možných dôsledkoch sexuálne prenosných ochorení, 
o možných následkoch prípadnej interrupcie a význame zdržanlivosti v sexuálnom živote. 
V roku 2009 sme na túto tému realizovali 16 prednášok. V rámci plnenia Programu podpory 
zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009-2015 boli realizované 
prednášky asistentkou KPZV o prevencii sexuálne prenosných ochorení.  
 
Cieľ č.7 – ZDRAVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY 

Pri príležitosti Európskej kampane „Zdravé pracoviská“ sme uskutočnili vyšetrenia u 
pracovníkov firmy Nexis Fibers v Humennom, pričom sme spolupracovali s oddelením PPL. 
Vyšetrenia sme realizovali 19.-20.10.2009 a celkovo bolo vyšetrených 21 klientov (15 mužov 
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a 6 žien). Vyšetrenia hladiny cholesterolu v krvi ukázali, že hodnoty nad 5 mmol/l malo spolu 
11 klientov, čo predstavuje 52,38 %. Hodnoty glukózy nad 5,6 mmol/l malo 9 klientov a u 10 
klientov sme zaznamenali zvýšené množstvo triglyceridov v krvi (nad 1,9 mmol/l). Klientom 
bolo poskytnuté poradenstvo z oblasti zdravej výživy a pohybovej aktivity.  

 
Cieľ č.9 – ZNÍŽENIE VÝSKYTU INFEKČNÝCH OCHORENÍ 

Pri zvýšenom výskyte VHA v predošlých mesiacoch v našej spádovej oblasti sme 
spolupracovali s odd. epidemiológie. Prostredníctvom prednášok na základných školách sme 
edukovali žiakov o tomto ochorení, možnostiach prenosu a najmä o možnostiach prevencie. 
Taktiež sme žiakom základných škôl priblížili možnosti prevencie chrípky.  

Vo februári 2009 nás RÚVZ so sídlom v Košiciach požiadal o spoluprácu pri realizácii 
medzinárodného projektu SUNFLOWER, zaoberajúceho sa problematikou prevencie 
HIV/AIDS. Spolupráca spočívala vo vyplnení a vrátení dotazníka, mapujúceho aktuálnu 
situáciu v tejto problematike v našej republike.  

Počas roka 2009 zamestnanci oddelenia podpory zdravia uskutočnili 12 prednášok na 
základných a stredných školách v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Prednášky sa 
týkali problematiky HIV/AIDS, kde sme žiakom a študentom objasnili ochorenie AIDS, čo je 
príčinou tohto ochorenia, aký je možný prenos ochorenia. Najdôležitejšou časťou prednášok 
bolo oboznámenie žiakov s možnosťami prevencie nákazy HIV/AIDS. V decembri pri 
príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sme o tomto ochorení realizovali 3 prednášky, a to 
jednu na strednej škole a dve na základných školách. Pracovníčka Oddelenia podpory zdravia 
vyhotovila letáky, ktoré boli umiestnené v priestoroch RÚVZ so sídlom v Humennom 
a rozposlané e-mailom na všetky základné a stredné školy v našej spádovej oblasti. Na 
internetovej stránke úradu bol umiestnený oznam o tomto svetovom dni.  Na našom RÚVZ je 
zriadená linka, kde sa obyvatelia môžu telefonicky informovať o možnosti anonymného 
vyšetrenia pri podozrení na ochorenie HIV/AIDS. 

Pre členov Klubu dôchodcov sme v decembri realizovali besedu o príznakoch a prevencii 
chrípky a VHA. 

 
Cieľ č.10 – ZNÍŽENIE VÝSKYTU NEINFEKČNÝCH OCHORENÍ 

V rámci primárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb pôsobí Poradenské centrum 
ochrany a podpory zdravia zriadené pri RÚVZ so sídlom v Humennom. PCOAPZ celoročne 
vykonáva vyšetrenia biochemických ukazovateľov (hladina cholesterolu, triglyceridov, 
glukózy a HDL cholesterolu v krvi), merania krvného tlaku a množstva telesného tuku, počíta 
BMI, WHR. Výsledky sa zaznamenávajú v programe Test zdravé srdce. V roku 2009 
navštívilo PCOAPZ 419 klientov. Súčasťou PCOAPZ je aj Poradňa zdravej výživy, kde lekár 
poskytuje poradenstvo v oblasti zdravej výživy a prevencie obezity. 

Svetový deň proti rakovine – 4. február, pri príležitosti tohto svetového dňa bol na 
internetovej stránke nášho RÚVZ uverejnený článok s názvom „Detská obezita a fyzická 
aktivita“, čo bolo zároveň aj tohtoročným heslom. Keďže stúpa výskyt detskej obezity, snažili 
sme upozorniť rodičov na narastajúci výskyt konzumného spôsobu života detí a na nedostatok 
fyzickej aktivity. Deň 7. apríl 2009 bol vyhlásený za Svetový deň zdravia. Pri tejto 
príležitosti bol na našom RÚVZ Deň otvorených dverí, kedy klienti mali možnosť zistiť 
hodnoty svojho krvného tlaku a pulzu, hodnoty cholesterolu. Súčasne mali zmeraný telesný 
tuk a vypočítali sme klientom BMI. Poradenské centrum v tento deň navštívilo 32 klientov. 
Tejto akcie sa zúčastnilo aj 13 študentov z Gymnázia J. Zlatoústeho v Humennom a 20 žiakov 
ZŠ na Budovateľskej ulici v Snine, ktorých sme oboznámili s pravidlami zdravej výživy. 
Štrnástim žiakom zo ZŠ J. Švermu v Humennom sme poskytli informácie o činnosti PCOAPZ 
a merali sme im krvný tlak a množstvo telesného tuku.  
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Pri príležitosti Svetového dňa srdca sme v spolupráci s Akadémiou vzdelávania 
(pobočka Humenné) zorganizovali 25.9.2009 „deň D“, ktorý bol venovaný edukácii širokej 
verejnosti o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení. V Poradenskom centre 
ochrany a podpory zdravia pri RÚVZ so sídlom v Humennom sme v tento deň 
v dopoludňajších hodinách klientom merali krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi, 
popoludní sme v Obchodnom dome Laborec v Humennom v spolupráci s Akadémiou 
vzdelávania merali záujemcom krvný tlak, množstvo telesného tuku a CO vo vydychovanom 
vzduchu prístrojom smokerlyzer. V tento deň si pracovníčka Oddelenia podpory zdravia 
pripravila prezentáciu o rizikových faktoroch a prevencii KVS pre žiakov ZŠ v Kamenici nad 
Cirochou. Žiakom zo ZŠ Kudlovskej v Humennom sme v PCOAPZ merali krvný tlak 
a stručne sme ich edukovali o rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení. 

Pri príležitosti Svetového dňa potravy (16. október) boli realizované prednášky 
o význame potravy pre naše zdravie na 2 základných školách v Humennom, 1 v MŠ Udavské 
a pracovníčka OPZ bola prítomná na podujatí, ktoré organizovala MŠ Kudlovská 
v Humennom. Podujatie bolo určené rodičom, starým rodičom a súrodencom. Záujemcom 
sme merali krvný tlak, množstvo telesného tuku a aktívne sme sa zapojili do diskusie 
o stravovaní detí.  

V spolupráci s OPZ sme sa zúčastnili na akciách zameraných na poradenskú činnosť, kde 
sme zároveň uplatnili zdravotno-výchovné pôsobenie a rozdali príslušné materiály. Tieto 
akcie sa uskutočnili v mesiacoch august a september v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou v GVP Humenné, v Chemkostave a na Mestskom úrade v Humennom, spolu sme 
vyšetrili prístrojom Reflotron 32 klientov. Tieto vyšetrenia prispeli k zvýšeniu počtu klientov 
v produktívnom veku. Vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, v Podvihorlatských 
pekárňach a cukrárňach a na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom sme záujemcom 
merali množstvo telesného tuku a množstvo CO vo vydychovanom vzduchu.  

21. a 28. augusta počas konania Humenského jarmoku pracovníčka OPZ a pracovníčka 
oddelenia epidemiológie návštevníkom jarmoku merali krvný tlak, množstvo telesného tuku 
a fajčiarom množstvo CO vo vydychovanom vzduchu. Záujem o tieto meranie bol veľký. 

V októbri sme prístrojom Reflotron vyšetrili zamestnancov OR PZ v Humennom. 
V rámci tejto výjazdovej akcie bolo vyšetrených 41 klientov, z toho 23 mužov a 18 žien. 
Z výsledkov vyplýva, že zvýšené hodnoty celkového cholesterolu (nad 5 mmol/l) malo spolu 
19 klientov, čo predstavuje takmer 46,34 % z celkového počtu. Len 6 klientov, prevažne žien 
(4) malo hladinu glukózy v krvi nad 5,6 mmol/l. Hladina triglyceridov v krvi nad 1,9 mmol/l 
bola nameraná u 13 klientov. Klientom bolo poskytnuté poradenstvo o zdravej výžive.  

V rámci prieskumných úloh sme zisťovali výskyt metabolického syndrómu 
u prvovyšetrených klientov v spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Humennom. Údaje sme 
získali retrospektívne z Testu zdravé srdce a sledovaný súbor tvorili prvovyšetrení klienti 
(muži aj ženy) vo veku od 25 rokov zo spádovej oblasti RÚVZ (okresy HE, SV a ML), ktorí 
absolvovali vyšetrenie v období od januára 2007 do decembra 2008. Výsledky boli 
publikované v júni na odbornom seminári, ktorý usporadúva RÚVZ so sídlom 
v Michalovciach, v októbri na vedeckej konferencii – 35. Dni zdravotnej výchovy MUDr. 
Ivana Stodolu a v novembri bola táto téma prezentovaná na seminári SZP na RÚVZ so sídlom 
v Humennom. Na odbornom seminári v priestoroch RÚVZ so sídlom v Michalovciach aj 
v Humennom bola prezentovaná téma „Oxidačný stres“ ďalšou pracovníčkou OPZ. 

S oddelením hygieny výživy spolupracujeme na dlhodobom projekte, ktorého cieľom je 
sledovanie stravovacích zvyklostí a biochemických parametrov u učiteľov ZŠ Kudlovskej v 
Humennom. Pedagógovia (17) podstúpili vyšetrenie v PCOAPZ pomocou prístroja Reflotron 
a údaje boli zaznamenané v Teste zdravé srdce. Učitelia budú vyšetrení 2x ročne po dobu 5 
rokov, pričom budú realizované pravidelné intervencie o zdravom životnom štýle každé dva 
mesiace. Prvá intervencia bola realizovaná 3. novembra 2009 – témou bol oxidačný stres. 
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PCOAPZ spolupracuje s HVBPKV pri plnení projektu „Sledovanie výživového stavu 
obyvateľstva SR“ 

 
Cieľ č.11 – POHYBOVÁ AKTIVITA 

Pri príležitosti Svetového dňa zameraného na aktívny pohyb, ktorý sa konal v máji, sme 
v priestoroch Domu potravín 48 klientom zmerali množstvo telesného tuku. Zároveň sme 
upozornili občanov na pozitívne pôsobenie pravidelnej fyzickej aktivity. Zároveň sme 
apelovali na význam pohybovej aktivity pre zdravé srdce.  

V auguste bol organizovaný úvodný seminár v Banskej Bystrici ku kampani „Vyzvi srdce 
k pohybu“. V septembri sme uverejnili oznam o konaní súťaže v regionálnych médiách 
(HnTV, Podvih. noviny) a na našej internetovej stránke. Oznam bol distribuovaný do lekární, 
školských zariadení, klubov dôchodcov aj do zariadení starostlivosti o ľudské telo. 
Pracovníčka OPZ tiež poskytla rozhovor o tejto kampani pre Humenskú televíziu. Po 
skončení kampane sme zaslali vyplnené účastnícke listy na RÚVZ so sídlom v Banskej 
Bystrici. 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia 

 
Zamestnanci oddelenia zabezpečujú informovanosť, vzdelávanie, motiváciu, 

navodzovanie pozitívnych postojov a angažovanosť v otázkach zdravia, jeho ochrany 
a upevňovania u vybraných skupín obyvateľstva (seniori, žiaci ZŠ a študenti SŠ): 
- spolupracujú pri realizácii projektov „Školy podporujúce zdravie“,  
- zabezpečujú prípravu a rozširovanie edukačných a zdravotno-výchovných materiálov 
orientovaných na zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu za účelom 
skvalitnenia prostredia podporujúceho zdravie a zdravého spôsobu života, 
- zvyšujú vedomosti starších občanov o zdravom spôsobe života a pohybovej aktivite 
v neskoršom veku, 
- prispievajú k udržaniu aktuálneho zdravia občanov všetkých generácií. 
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života - 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané na 
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov SR  

 
Naďalej pokračovala spolupráca so základnými a strednými školami na realizácii besied 

a prednášok. V rámci primárnej prevencie drogových závislostí prebiehala séria prednášok na 
témy: Následky fajčenia, nadmerného užívania alkoholu a užívania drog. V rámci prevencie 
civilizačných ochorení a zlepšenia životného štýlu sa na základných a stredných školách 
prednášalo na témy: Zdravá výživa, Základné princípy hygieny spojené so zdravým životným 
štýlom, Obezita a dôsledky nesprávneho stravovania, Pitný režim, Probiotiká, Oxidačný stres, 
Imunitný systém, Stres. Taktiež sme realizovali prednášky na témy: Následky nedostatočného 
obliekania, Poruchy príjmu potravy, Následky predčasného sexuálneho života, Piercing 
a tetovanie. 

Pri príležitosti významných dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO) sme pripravili a organizovali zdravotno-výchovné akcie pre širokú verejnosť:  
- deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7.4.),  
- pri príležitosti ďalších významných svetových dní WHO (Svetový deň bez tabaku, Svetový 
deň – Pohybom k zdraviu) sme realizovali podujatia v priestoroch Domu potravín 
v Humennom, kde sme chceli upozorniť na narastajúci výskyt obezity v populácii, nedostatok 
fyzickej aktivity a škodlivosť fajčenia, okrem toho sme publikovali príspevky v regionálnej 
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tlači a v časopise Cesta k zdraviu, ktorý vydáva RÚVZ so sídlom v Humennom. V tomto 
štvrťročníku informujeme verejnosť o aktuálnych poznatkoch v prevencii chorôb, o zdravom 
životnom štýle, o prevencii drogových závislosti atď., časopis je rozosielaný do škôl, 
zdravotníckych zariadení a na obecné a mestské úrady v našom regióne, 
- pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý bol stanovený na 27.9.2009, sme v spolupráci 
s Akadémiou vzdelávania (pobočka Humenné) zorganizovali 25.9.2009  „deň D“, ktorý bol 
venovaný edukácii širokej verejnosti o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení.  

 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených skupín 
populácie 

 
RÚVZ so sídlom v Humennom sa začal podieľať na realizácii tohto projektu v roku 2009. 

Prostredníctvom KPZV – asistentky sa zameriavame na problémové rómske osady, v našej 
spádovej oblasti sú to: Zbudské Dlhé a Podskalka pri Humennom. KPZV pravidelne 
navštevuje tieto osady za účelom edukovať Rómov o dôležitosti povinného očkovania detí, 
absolvovania preventívnych prehliadok a návštev poradní tehotných žien. 

  
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 

 
Zamestnanci oddelenia PZ: 
- sledovali zvyklosti obyvateľstva regiónu ovplyvňujúce zdravie, 
- pokračovali v individuálnej intervencii prostredníctvom činností Poradenského centra 
ochrany a podpory zdravia, 
- pokračovali v skupinovej intervencii výjazdmi pracovníkov PCOAPZ, 
- realizovali mediálnu intervenciu na regionálnej úrovni (tlač, rozhlas, televízia) zameranú 
najmä na rizikové faktory vyplývajúce zo životného štýlu obyvateľstva, t.j. na boj proti 
fajčeniu, ozdravenie výživy vrátane znižovania spotreby alkoholu, zvyšovanie fyzickej 
aktivity, 
- v rámci prieskumných úloh zisťovali výskyt metabolického syndrómu u prvovyšetrených 
klientov v spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Humennom; výsledky boli publikované v júni 
na odbornom seminári, ktorý usporadúva RÚVZ so sídlom v Michalovciach, v októbri na 
vedeckej konferencii – 35. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu a v novembri bola 
táto téma prezentovaná na seminári SZP na RÚVZ so sídlom v Humennom. Na odbornom 
seminári v priestoroch RÚVZ so sídlom v Michalovciach a v Humennom bola prezentovaná 
téma „Oxidačný stres“ ďalšou pracovníčkou OPZ, 
- v prvom polroku 2009 zisťovali aj stravovacie zvyklosti žiakov 7. a 8. ročníkov na ZŠ J. 
Švermu a na ZŠ Pugačevovej v Humennom a u žiakov 4. ročníka ZŠ v Belej nad Cirochou, 
- počas mesiacov február – marec pripravili dotazníky o absolvovaní preventívnych 
prehliadok pre študentov 4. ročníkov stredných škôl. Dotazníky sme rozdali na Gymnázium 
a Strednú odbornú školu služieb v Humennom a na Gymnázium a Strednú odbornú školu 
v Medzilaborciach.  

 
 V období január - december 2009 PCOAPZ navštívilo 419 klientov. Činnosť poradne 

zdravej výživy bola zameraná na intervenciu v oblasti ozdravenia výživy u jednotlivých 
klientov i klientov v rámci nových i existujúcich skupín.    
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D. OBLASŤ HYGIENY DETI A MLÁDEŽE 
 
Úlohy: 
 
1.  Podporovať zabezpečenie  zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí       

     a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad zdravej výživy. 
 

Zdravie je dar. Závisí od neho kvalita i dĺžka života. Až 60% ochorení v dospelosti je 
pôsobených nesprávnym životným štýlom, ktorý každý človek získava už v detstve. 
Rozhodujúci význam má zdravá strava. Platí pravidlo, že čím skôr začneme so správnou, t.j. 
zdravou výživou, tým je väčší predpoklad na dlhodobý úspech v podobe plného zdravia. 

Preto v detskom veku je problematika stravovania taká významná. Skladba potravy          
priamo ovplyvňuje rast a vývoj detí, ich schopnosť koncentrovať sa, vnímať. Ovplyvňuje aj 
vznik obezity, metabolických ochorení, ochorení srdcovo-cievneho systému, imunitného 
systému a je nevyhnutným predpokladom zdravého telesného a duševného vývoja detí.  

Ovplyvňovanie kvality výživy detí a mládeže je zahrnuté v koncepcii odboru HDM 
a odborní zamestnanci túto činnosť vykonávajú v podstate pri každom výkone ŠZD.   

V podmienkach nášho regiónu ovplyvňujeme skladbu výživy pre deti a mládež rôznymi 
zdravotne - výchovnými aktivitami, ako sú: stretnutia s rodičmi a učiteľmi na schôdzach 
ZRPŠ, pri konzultáciách v školských a predškolských zariadeniach, ale intenzívnejšie tam, 
kde sa plnia projekty „Zdravá škola“. Organizujeme prednášky, školenia učiteľov 
zdravotníkov, ktorí pôsobia na školách. Aktivity sú viazané na medzinárodne vyhlásené dni, 
ako Svetový deň zdravia, Svetový deň výživy, a pod.    

Rodičia, ako rozhodujúci faktor pre výživu detí a jej skladbu, napriek tomu, že sú 
informovaní, čo je zdravé, čo je pre dieťa vhodné, dajú často prednosť potravine, ktorá je 
cenovo prístupnejšia. Nie sú prekonané krajové zvyky a návyky v stravovaní, ku ktorým sa 
viažu domáce zabíjačky, domáce chovy hydiny a s nimi spojená častá konzumácia vajec, 
pečených kurčiat, husí a kačíc, oslavy každého druhu spojené s veľkým množstvom  
mastného a sladkého jedla.       

Aj z týchto dôvodov sa snažíme zúčastňovať na poradách riaditeľov predškolských 
a školských zariadení, vedúcich školských jedální, kde upozorňujeme aj vedenia škôl, aby sa 
venovali problematike stravovania detí a mládeže a vplývali váhou svojej autority na rodičov.  

V zmysle zásad Národného programu boja proti obezite máme snahu zúčastňovať sa na 
zasadnutiach rodičov v rámci ZRPŠ, kde informujeme o nebezpečenstve obezity v detskom 
veku a intervenujeme, ako tomuto stavu predchádzať. Opakovane sme pripravili písomné 
ponuky pre všetky zariadenia pre deti a mládež, aby informovali o tejto možnosti rodičov 
a v prípade záujmu, odborní zamestnanci prídu na zasadnutie ZRPŠ. V priebehu roka 2009 na 
túto ponuku nereflektovalo ani jedno predškolské alebo školské zariadenie. Z tohto dôvodu 
sme aspoň distribuovali spracované materiály do kolektívov detí a mládeže a pri každom 
výkone ŠZD upozorňujeme pedagógov i pracovníkov ŠJ na nebezpečenstvo obezity. 
Zdravotno-výchovným pôsobením sa snažíme pedagogický i personál školských stravovní 
iniciovať k tomu, aby tieto informácie približovali deťom i rodičom.    

Pedagogický personál zmysluplnosť tohto snaženia chápe, prijíma a vplýva pozitívne na 
deti. Takisto ZŠS pripravujú pestrú stravu, ktorá v žiadnom prípade pri primeranej 
konzumácii nevedie k obezite.  

Rizikové pre vznik obezity u detí je stravovanie doma a v čase voľna, keď rodič nevie, čo 
dieťa konzumuje. A nielen to. Veľmi často sa stáva, že nezdravú potravu dieťaťu podáva 
práve rodič. Preukázali to výsledky sledovania stravovacích zvyklostí deti predškolského 
veku, ktoré bolo uskutočnené v priebehu roku 2009. Zatiaľ nie sú k dispozícii celoslovenské 
výsledky, ale v regióne Humenné sme zistili, že práve doma deti často konzumujú veľa 
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údenín (párky, salámy), hranolky, chipsy, pizu, sladkosti a žalostne málo ovocia, ale hlavne 
čerstvej zeleniny.       

V ovplyvňovaní výberu tzv. zdravých požívatín by iste celospoločensky pomohol  
argument, že čo je zdravé, je aj lacnejšie. Zatiaľ však naďalej platí, že zdravé potraviny sú 
drahšie a tak rodič siaha po tých lacnejších, i keď nie paušálne.   
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy.  

 
Školské stravovanie v našom regióne je v dobrom, vyváženom stave, počet stravovaných 

detí vzrástol, ale predovšetkým zlepšila sa kvalita a pestrosť stravy.   
Strava pripravovaná v ZŠS pri MŠ, ZŠ, alebo SŠ je primerane pestrá,  v skladbe je oveľa 

viac zastúpená zelenina, ovocie, mlieko a mliečne výrobky. Kvalita používaného mäsa na 
prípravu jedál sa výrazne zvýšila, používa sa viac hydiny, menej soli, nepoužívajú sa 
potraviny z geneticky modifikovaných obilnín, prípravky rýchlej kuchyne a dochucovadlá 
s glutamátom. Najčastejším doplnkom stravy, event. dezertom, je čerstvé ovocie. Zisťujeme 
zvýšenú spotrebu strukovín a jednoznačne zníženú spotrebu živočíšnych tukov.  

V priebehu I. polroka 2009 bolo odobratých 10 vzoriek celodennej stravy v priebehu 
týždňa v jednej mestskej a jednej vidieckej MŠ na laboratórne vyšetrenie. Vyšetrená bola 
biologická a energetická hodnota stravy, hladiny minerálov, vitamínov a ťažkých kovov, 
farbív a aditív. Výsledky týchto vyšetrení tvoria súčasť projektu: „Monitoring stravovacích 
zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície 
vybraných rizík spojených s konzumáciou   jedál “. Celkové závery, event. výstupy zatiaľ nie 
sú k dispozícii. 

Pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce bola zrušená funkcia inšpektorov školského 
stravovania, ktorí pravidelne usmerňovali pracovníkov zariadení školského stravovania (ZŠS) 
pri skladbe jedálneho lístka a dodržiavaní zásad zdravej výživy. Jedna osoba na celý kraj 
nemôže túto oblasť zvládnuť, preto odborní zamestnanci HDM už niekoľko rokov suplujú aj 
tieto činnosti. 

Pri každom výkone ŠZD v ZŠS usmerňujeme a radíme. Vypracovali sme vzorové zásady 
pre zostavovanie jedálnych lístkov pre vypracovanie prevádzkových poriadkov ZŠS. Poskytli 
sme zoznamy rizikových požívatín, alebo požívatín, ktoré by nemali byť zaradzované do 
jedálneho lístka pre deti a mládež. Uskutočňujeme prednášky konzultácie aj o biologickej 
a energetickej hodnote požívatín. V ostatnom čase je problematika týkajúca sa normovania 
stravy v školských jedálňach vhodne riešená zakúpením počítačových programov, ktoré 
podľa vekovej kategórie dokážu normovať potraviny pre prípravu stravy v zhode s OVD.    
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 

 
Podpora konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov je súčasťou práce odborov HDM 

v rámci výkonu ŠZD i zdravotno-výchovného pôsobenia pri presadzovaní zásad zdravej 
výživy.  

Tejto problematike sa venujeme dlhodobo, pravidelne ale so striedavými úspechmi. 
V minulosti veľký počet škôl bol zapojený do tzv. Mliečneho programu, ale pre zrušenie 
dotácií zo strany štátu záujem poklesol. Tak ako vždy, financie ovplyvnili aj túto aktivitu.           
Napriek tomu v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce sa v školách mliečne desiaty 
podávajú.            

Vedúce školských stravovní, lebo cez tieto sa mliečna desiata realizuje, sa cielene snažia 
pokles spotreby mlieka kompenzovať jeho zaradením do jedálneho lístka v rámci prípravy 
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obedov. Jedálne lístky sú zostavené tak, že obsahujú požadované množstvá mlieka 
a mliečnych výrobkov v pomere, ktorý predstavuje vo výživových hodnotách porcia obeda.             

Pokles spotreby mlieka vysvetľuje aj zistenie, že samotné deti nemajú o mliečnu desiatu 
veľký záujem. Majú vypestované stravovacie návyky z domu tak, že uprednostňujú sladkosti, 
zemiakové lupienky, biely chlieb so salámou a pod. Preto  naďalej budeme získavať rodičov, 
aby svojim deťom pripravovali zdravé desiaty a sledovali, čo jedia počas pobytu v škole. 

Zlepšenie situácie v konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov očakávame od aktivity 
Rajo a.s., Bratislava, ktorá prichádza do našich škôl s ponukou zabezpečenia mliečnych 
výrobkov prostredníctvom mliečnych automatov. 

Po inštalovaní týchto automatov budeme zabezpečovať ŠZD s hodnotením podmienok, 
za akých distribúcia a konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov v školách prebieha.   
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov  
      

Pitný režim, taký dôležitý pre každý organizmus, ale zvlášť pre organizmus detí 
a mládeže,  je bezproblémovo zavedený a dodržiavaný vo všetkých MŠ a vo väčšine ZŠ. 
Nápoje sú k dispozícii deťom kedykoľvek v MŠ, v ZŠ a SŠ ide o doplnok k obedu, 
v množstve podľa chuti žiaka. Snažíme sa ovplyvniť čo najviac pitný režim predovšetkým vo 
vyučovacom čase a neviazaný na čas obeda. Je faktom, že si žiaci a študenti nosia nápoje 
z domu, ale je to malé množstvo, väčšinou ide o sladené nápoje, často sýtené oxidom 
uhličitým. Našou snahou je, aby bola na pitný režim používaná v čo najväčšej miere pitná 
voda, ktorá je  dispozícii v ZŠ i SŠ v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.  

V roku 2009 sme sa opakovane pokúšali presadzovať náš návrh, zatiaľ pre ZŠ v meste 
Humenné, aby v rámci dodržiavania pitného režimu inštalovali tzv. fontánky na pitnú vodu, 
čím by odpadla potreba donášať si pohár do školy. Navyše pre deti by to bolo zaujímavé, čo 
by nenásilnou formou podporilo konzumáciu pitnej vody a tak zlepšilo hydratáciu organizmu. 
Napriek počiatočnému uvítaniu tohto návrhu viacerými riaditeľmi škôl, sa zatiaľ tento spôsob 
zabezpečenia pitného režimu nezrealizoval ani v jednej z nich.    

V rámci projektov, ktoré v sebe zahŕňajú rozsiahle rekonštrukcie budov škôl 
presadzujeme, aby fontánky na pitnú vodu boli zriadené.   
 
5. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok 
u žiakov a študentov, ako aj učiteľov ZŠ, SŠ a VŠ s cieľom zmapovania trendov v tejto 
oblasti.    
 

Každoročne sa odd. HDM RÚVZ Humenné na podnet ÚVZ SR alebo NMCD Bratislava 
zapája do celoslovenských, alebo celoeurópskych prieskumov situácie v zneužívaní 
návykových látok ako je alkohol, tabak, drogy. 

Ide o programy ESPAD, TAD, I – III, kde sa prieskumy týkajú nielen žiakov, ale                
i pedagógov. Vyplnené dotazníky sa vždy zasielajú organizátorovi prieskumu, ktorý ich 
spracuje za kraj, alebo za SR.  

V priebehu roka 2009 sme neboli vyzvaní k plneniu týchto programov.  
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E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 

Úlohy: 
 

3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií  

 
V mesiacoch január – december 2009 sa na RÚVZ so sídlom v Humennom pravidelne 

vykonávali kontroly fajčenia na stanovených verejných miestach. 
Celkový počet vykonaných kontrol fajčenia: 1023 
Celkový počet uložených pokút v blokovom konaní a výška pokuty:       0 
Celkový počet ulož. pokút na základe priestupkov. konania a výška pokút:        0 
Celkový počet priestupkov riešených pokarhaním:       0 

  
Oddelenie HVaBKV: 
Zahájenie správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené nedostatky pri 

nedodržaní zákona o ochrane nefajčiarov:  2 
Postúpenie veci Inšpektorátu SOI za zistené nedostatky pri nedodržaní zákona o ochrane 

nefajčiarov:  1 
 
  
Počet vykonaných kontrol fajčenia za dané obdobie na jednotlivých oddeleniach: 
Oddelenie HDaM  214 
Oddelenie PPL              105 
Oddelenie HVaBKV  358 
Oddelenie HŽP              346 
Spolu:                                        1023 

 
 

 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
ÚLOHY: 

 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu  imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním  v súlade s najnovšími poznatkami a v súlade  
s odporúčaniami SZO a krajín EÚ 

 
Oblasť prenosných ochorení je zameraná hlavne na  imunizačný program, ktorého cieľom 

je  udržanie a zvyšovanie úrovne imunity populácie v Slovenskej republike proti nákazám 
preventabilným očkovaním, s osobitným dôrazom na udržanie eliminácie morbíl a certifikácie 
a eradikácie  poliomyelitídy v SR. Na plnení imunizačného programu  sa podieľajú všetci 
detskí, dorastoví a praktickí lekári.  

 
Vyhodnotenie kontroly očkovania a výskyt ochorení preventabilných  očkovaním. 

Nemali sme hlásené ochorenia na diftériu,  tetanus u detí, ochorenie na  rubeolu, morbilli, 
poliomyelitídu, hemofilovú meningitídu.   Očkovanie  proti chrípke je pravidelne vykonávané 
v zariadeniach opatrovateľskej služby, ako aj v DSS. V okrese Humenné bolo zaočkovaných 
v týchto zariadeniach 259 klientov, v okrese Snina 235, v okrese Medzilaborce  154 klientov.  
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V okrese Humenné sa zaočkovanosť proti diftérii, tetanu, pertussis, VHB, Hib a   
poliomyelitíde  pohybovala od 99,50% do 100%. Zaočkovanosť proti osýpkam, rubeole a 
parotitíde sa pohybovala  od 97,80% do 100%. Očkovanie zdravotníckych pracovníkov  proti 
VHB je už niekoľko rokov na veľmi dobrej úrovni a je 100%. 

V okrese Snina zaočkovanosť proti diftérii, tetanu, pertussis, VHB, Hib a poliomyelitíde 
bola 100%. Zaočkovanosť  proti osýpkam, rubeole, parotitíde -  99,70% - 100%.  

 V okrese Medzilaborce zaočkovanosť proti diftérii, tetanu, pertussis, VHB, Hib 
a poliomyelitíde bola 100%. Zaočkovanosť  proti osýpkam, rubeole a parotitíde  sa 
pohybovala  od 98,00% do 100% u základného očkovania. 

Kontrola bola vykonaná na 30 detských ambulanciách, 4 dorastových ambulanciách, 8 
ÚSS a DSS, 8  všeobecných ambulanciách. 

Kontraindikácie v okrese Humenné - trvalých 15, dočasných 6, v okrese Snina 0, v okrese 
Medzilaborce  - trvalé 4.  

Počet absencií 46  - deti, ktoré nie sú  na území SR, sú v Anglicku.       
V dňoch od 20.4.2009 – 24.4.2009  prebiehali aktivity zamerané na  Európsky 

imunizačný týždeň - očkovanie najlepšia prevencia proti  infekčným chorobám. Pripravili sme 
reláciu do regionálnej Humenskej televízie, ponúkli sme materiál na uverejnenie 2 
regionálnym denníkom. Propagačný materiál (leták a článok) sme zaslali  na  obecné úrady, 
základné školy, všetkým  očkujúcim lekárom a nemocniciam v okresoch Humenné, Snina, 
Medzilaborce. 

Celkove sme pripravili pre média 46 informácií o výskyte, prevencii a očkovaní proti 
infekčným ochoreniam. V 3. – 4.Q roka 2009 sme zamerali svoje aktivity hlavne na 
preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom chrípky A/H1N1/. Zabezpečili sme  
informovanosť obyvateľstva proti chrípke nasledovne: 
1. Pripravili sme reláciu do  Humenskej televízie – rozhovor, informácia na teletexte. 
2. Pre okresy Snina, Medzilaborce  - informácia na teletexte.  
3. Informáciu o chrípke a o očkovaní sme zaslali v podobe informačného letáku na 
obecné úrady, školy. 
4. Pripravili sme články do denníkov Humenský Korzár a Podvihorlatské noviny.                             
5. Informácie o očkovaní máme i na webovej stránke.  
6. Usporiadali sme stretnutie s riaditeľmi škôl v okrese Humenné, Snina, Medzilaborce.     

V súvislosti s výskytom  prenosných ochorení a očkovaní  sme poskytli  347 konzultácií  
pre lekárov i laickú verejnosť.  

V roku 2009 bolo hlásených  661 ochorení, z toho 7 ochorení preventabilných  
očkovaním.  V rámci diferenciálnej diagnostiky  úporných kašľov boli potvrdené 4 ochorenia 
na Pertussis,  u 3 pacientov bola potvrdená Parotitída - u 2 dospelých a jedného dieťaťa,  
z toho  2 očkovaní  proti parotitíde roč. nar. 1990,1992.   
 

  
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 

 
Úlohy: 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, nebezpečné chemické 
faktory, karcinogénne a mutagénne faktory,  biologické faktory, dlhodobé nadmerné 
a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž, najmä zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce.  
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V roku 2009 sme viedli evidenciu rizikových prác za príslušný okres a región podľa 
vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií. Na prehodnotenie rizikovej práce bolo vydaných 37 
rozhodnutí v 27 organizáciách. Na zaradenie do evidencie rizikových prác bolo vydaných 26 
rozhodnutí v 25 organizáciách na 57 pracoviskách. Z toho pre kategóriu rizika 3. bolo 
vydaných  15 rozhodnutí pre 14 organizácií na  39 pracoviskách a pre kategóriu rizika 4. bolo 
vydaných 11 rozhodnutí pre 11 organizácií na 18 pracoviskách pre rizikové faktory pevné 
aerosóly a hluk. Na vyradenie z evidencie rizikových prác bolo vydaných 11 rozhodnutí 
pre 10 organizácií pre rizikové faktory hluk a chemické látky. 

V rámci ŠZD sme sledovali pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície 
zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, 
kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Bolo vykonaných  109  previerok. V rámci 
výkonu ŠZD sme sledovali výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo 
vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe posúdenia 
zdravotnej spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou. 

V roku 2009 sme prešetrovali na základe  požiadaviek KPL Košice 4 podozrenia na 
chorobu z povolania. 

Pri výkone ŠZD sme sa zamerali na zabezpečovanie znižovania miery zdravotných rizík 
zamestnancov z pracovného   prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce. Ukladali 
sme záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov. Bolo uložených 15 rozhodnutí 
s 27 pokynmi na odstránenie zistených nedostatkov. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov  (Zdravé pracoviská) 
      
V rámci výkonu ŠZD sme zabezpečovali aj edukáciu zamestnávateľov a zamestnancov pri 
ktorej sme osobitne upozorňovali na význam používania OOPP, zúčastňovanie sa na LPP 
a vylepšovanie pracovného prostredia technickými a organizačnými opatreniami. 
Do riešenia projektu „ Zdravé pracoviská“ sme v uplynulom období neboli zahrnutí. 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný  dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na  prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 

 
V priebehu roka 2009 sme usmerňovali zamestnávateľov na  dodržiavanie legislatívnych 

úprav na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia  pri práci  najmä na zriaďovanie PZS 
v zmysle zákona 140/2008 Z.z. Zúčastňovali sme sa na spoločnej previerke zástupcov 
orgánov štátnej správy v spoločnosti ORICA Humenné. Zvýšená pozornosť bola venovaná 
pracoviskám  zaradených do rizík, bolo vykonaných 109 previerok. 

 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými  podmienkami a nad zdravím  
zamestnancov v súvislosti s prácou. 

 
V priebehu roka 2009  sme kontrolovali vykonávanie LPP pracovno-zdravotnou službou 

najmä na pracoviskách zaradených do kategórie rizika 3. a 4. Bola vykonaná kontrola v  100 
organizáciách regiónu. Pracovno-zdravotnú službu má zabezpečenú 38 organizácií. 
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H. OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

 
Úlohy: 
 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 

 
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III je priebežne plnený 

v rámci výkonu rozhodovacej činnosti, hlavne pri posudzovaní návrhov na územné 
a kolaudačné konanie stavieb, návrhov na určenie osobitného režimu území (ochranných 
pásiem vodárenských zdrojov) a návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky, ale aj v  rámci 
výkonu štátneho zdravotného dozoru.    

V priebehu hodnoteného roka bola osobitne rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch 
venovaná zvýšená pozornosť plneniu Regionálneho prioritného cieľa I - zameranie na 
prevenciu a podstatné zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku porúch tráviaceho 
ústrojenstva a ostatných zdravotných dopadov tak, aby sa zabezpečilo prijatie primeraných 
opatrení na zlepšenie prístupu k bezpečnej vode a primeranej hygieny pre všetky deti 
(CEHAPE, WHO). 

V rámci plnenia uvedeného cieľa bolo v dozorovanom  regióne (okresy Humenné, Snina 
a Medzilaborce) vyšetrených 40 vzoriek podzemných vôd odobratých z individuálnych 
zdrojov vody. Z uvedeného počtu vyšetrených vzoriek bolo až 34, t.j. 85,1% vzoriek 
hodnotených ako nevyhovujúcich. Prekročenie stanovených limitov bolo zisťované hlavne 
v ukazovateľoch mangán, železo a mikrobiolologických ukazovateľoch.  Osobitná pozornosť 
bola venovaná ukazovateľom dusíkového režimu. Z hľadiska nadlimitného obsahu dusíkatých 
látok v podzemných vodách bolo nevyhovujúcich 11,5%. O výsledkoch boli prevádzkovatelia 
individuálnych zdrojov vody informovaní prostredníctvom starostov obcí, súčasťou 
informácie boli aj odporúčania na nápravu nevyhovujúceho stavu.   

V záujme zlepšenia prístupu k bezpečnej pitnej vode pre obyvateľov Ubľanskej doliny 
sme spolupracovali so Záujmovým združením mikroregiónu obcí Ubľanskej doliny  
a poskytli odborné stanovisko ku kvalite pitnej vody v individuálnych zdrojoch vody 
v obciach Kalná Roztoka, Kolonica, Ladomírov, Klenová, Ubľa, Ruská Volová, Brezovec, 
Michajlov, Dúbrava, Šmigovec, Hrabová Roztoka a Strihovec.  

Úloha bola aj súčasťou Programov a projektov ÚVZ SR na rok 2009. 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku  
 
V rámci posudkovej činnosti (§13 zákona č.355/2007 Z.z.) bol dôsledne vyžadovaný aj návrh 
opatrení na elimináciu negatívnych hlukov na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 
V hodnotenom období bola pozornosť venovaná hlavne posudzovaniu zámerov pre výstavbu 
krytej plavárne a zimného štadióna pri Základnej škole na Sídlisku 1.mája v Snine a výstavbe 
polyfunkčného objektu Center City v centre mesta Humenné. V uvedených prípadoch bolo 
vyžadované aj predloženie hlukovej štúdie.  
Merania environmentálneho hluku neboli v roku 2009 realizované.  
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
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RÚVZ zabezpečuje monitoring a ŠZD v oblasti zásobovania pitnou vodou z verejných 
vodovodov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.  

V rámci vykonaného monitoringu kvality vody bolo celkove odobratých a vyšetrených 
166 vzoriek pitnej vody, z toho 131 vzoriek v rámci kontrolného monitoringu (minimálny 
rozbor) a 35 vzoriek v rámci preverovacieho monitoringu (úplné rozbory). Vzorky boli 
odoberané z vodovodných sietí. Za závadné boli považované vzorky vody, ktoré nespĺňali 
požiadavky zdravotnej bezchybnosti. Vzorky, u ktorých bolo zistené iba prekračovanie 
limitov odporúčaných hodnôt uvedených v NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu neboli hodnotené ako závadné. Prehľad o odobratých vzorkách a ich kvalite za 
jednotlivé okresy je uvedený v tabuľke:  
 
Okres Počet vzoriek Počet závadných vzoriek 

PM KM Fyz.- chem. Mikrobiol. Biologicky Celkovo 
  abs. % abs. % abs. % abs. % 

Humenné 22 81 1 0,97 5 4,86 1 0,97 7 6,79 
Snina 6 24 3 10,0 1 3,33 1 3,33 5 16,7 
Medzilaborce 7 26 3 9,09 4 12,12 0 0 7 21,21
Spolu 35 131 7 4,21 10 6,02 2 1,20 19 11,44
       

Z vykonaných skúšok vzoriek pitnej vody vyplynulo, že najvyššia závadnosť bola 
zisťovaná u mikrobiologických ukazovateľov. V porovnaní s rokom 2008 poklesla celková 
závadnosť vzoriek vyšetrovaných v rámci monitoringu o cca 10%. Na uvedenej skutočnosti sa 
podieľalo najmä výrazné zlepšenie kvality vody vo verejných vodovodoch v okrese 
Medzilaborce. Nevyhovujúci vodný zdroj v obci Svetlice (vrt) bol nahradený odberom vody 
zo zachyteného prameňa nad obcou.  

 
V spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Humennom sa nenachádzajú vyhlásené prírodné 

kúpacie oblasti.   
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  

 
V spádovej oblasti v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Humennom (okresy Humenné, Snina 

a Medzilaborce) boli v priebehu kúpacej sezóny 2009 pre verejnosť prevádzkované umelé 
netermálne kúpaliská v meste Humenné, v rekreačnej oblasti Sninské rybníky a v obci 
Zemplínske Hámre (okres Snina). V prevádzke boli aj kúpaliská pre určenú skupinu osôb 
v rekreačných zariadeniach DRZ Sninské rybníky a MH Bystrá (pri obci Chlmec v okrese 
Humenné). V spádovej oblasti v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Humennom nie sú 
vybudované kúpaliská s termálnou vodou a nie sú tu vyhlásené prírodné kúpacie oblasti.  

V priebehu kúpacej sezóny v roku 2009 neboli zaznamenané  vážnejšie nedostatky 
z hľadiska požiadaviek ochrany verejného zdravia. Kvalita vody vo väčšine vyšetrených 
ukazovateľov vyhovovala stanoveným MH. V prípadoch, kedy bolo zistené nedodržanie MH, 
neboli nariaďované opatrenia z dôvodu, že výsledky sme mali k dispozícii až v dobe, keď 
voda v bazéne už bola vymenená, niektoré až po sezóne. Za zistené nedostatky v kvalite vody 
na kúpalisku v RO Sninské rybníky bola uložená sankcia podľa zákona č. 355/2007 Z.z. 
Správy o pripravenosti kúpacej sezóny, jej priebehu a záverečná správa boli priebežne 
zverejňované v Informačnom systéme pre vody na kúpanie.  

Úloha monitorovať kvalitu vôd na kúpanie je plnená priebežne a dlhodobo a je súčasťou 
plnených Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva SR, ako úloha č. 1.5.  
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A)  OBLASŤ          HYGIENY   VÝŽIVY,     BEZPEČNOSTI    
POTRAVÍN A              KOZMETICKÝCH   VÝROBKOV 
 
Úlohy  
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
Posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín ako jeden z hlavných cieľov hygieny 
výživy v oblasti starostlivosti o výživu a zdravotne bezpečné potraviny sa zabezpečoval 
vykonávaním štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, v rámci ktorých sa 
vykonával aj odber vzoriek poživatín, vody a kozmetických výrobkov. 
Frekvencia objektívneho výkonu dozoru bola stanovená na základe kategorizácie prevádzok 
podľa ich epidemiologickej závažnosti so zohľadnením prevádzkovej a osobnej 
hygieny, dodržiavania zdravotnej bezpečnosti potravín a tiež na základe stanovených 
mimoriadnych úloh v súvislosti s výkonom dozoru alebo úradnej kontroly . 
Celkovo bolo k 31.12.2009 v prípade štátneho zdravotného dozoru podľa zák. č.355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vykonaných 629 kontrol a ďalších 325 kontrol bolo vykonaných v rámci úradnej kontroly 
potravín podľa zák. č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Odobratých 
bolo 576 vzoriek poživatín, predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, vody 
a kozmetických výrobkov.  
 
2. Plniť opatrenia vyplývajúce z Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej 
republiky   
Program vychádza z dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie, Národného programu 
podpory zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. Aktívne plnenie NPPZ bolo 
zabezpečované výkonom dozoru a úradnej kontroly potravín, vrátane odberu vzoriek 
poživatín.  
 
3. Zabezpečiť skvalitnenie poradenskej činnosti zameranej na zmenu stravovacích 
zvyklostí obyvateľov a informovanie občanov o zásadach správnej výživy, výživovej 
skladbe potravín, nových druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej 
výživy      
Aj v roku  2009 bol plnený celoslovenský projekt :“Sledovanie výživového stavu vybraných 
vekových skupín dospelej populácie v SR“, v rámci ktorého bolo   poskytnuté  poradenstvo 
v oblasti zdravej výživy, zmeny stravovacích zvyklostí so zreteľom na zdravotné riziká 
vyplývajúce z nesprávnej výživy 80 respondentom.  
 
4. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potraviny pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
 V nadväznosti na úlohy vyplývajúce zo štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly 
potravín, na úseku odborného usmerňovania starostlivosti v oblasti ochrany zdravia 
obyvateľstva, boli dozor a úradná kontrola osobitne zameriavané na epidemiologicky rizikové 
potraviny, hlavne dodržiavanie mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej 
praxe. Okrem uvedeného sa dozor a úradná kontrola orientovali aj na prevádzkovú a osobnú 
hygienu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť a kontrolu dodržiavania kvality a zdravotnej 
bezpečnosti potravín. 
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Odber vzoriek bol vykonávaný podľa Viacročného národného plánu úradnej kontroly 
potravín, k 31.12.2009 bolo odobratých 497 vzoriek, z toho z vyššie uvedených komodít bolo 
odobratých 352 vzoriek. 
 
5. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
 Výkon dozoru bol zameraný na to, aby osoby zodpovedné za manipuláciu a uvádzanie 
kozmetických výrobkov do obehu, plnili požiadavky zdravotnej neškodnosti a aby 
zabezpečovali pravidelnú preventívnu kontrolu zdravotnej neškodnosti, ustanovenej vo 
všeobecne záväzných predpisoch.  
Odber vzoriek bol zameraný na sledovanie vybraných látok v určených kozmetických 
výrobkoch pre deti a dospelých podľa usmernenia na zabezpečenie jednotného výkonu 
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2009. 
     K 31.12.2009 zamestnanci RÚVZ so sídlom v Komárne odobrali 17 vzoriek kozmetických 
výrobkov pre deti a dospelých na stanovenie deklarovaných konzervantov, ťažkých kovov,  
UV filtrov a na stanovenie potenciálnych alergénov a na mikrobiologické vyšetrenie. Z toho 
v jednom prípade išlo o nebezpečný výrobok, ktorý bol hlásený do rýchleho výstražného 
systému RAPEX. 
  
6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami, ako sú dusičňany a dusitany, mykotoxíny, 
s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre 
dojčatá a malé deti 
Preventívne opatrenia boli  vykonávané formou pravidelného odberu vzoriek z distribučnej 
siete, stanoveného na základe Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín. 
V okrese Komárno boli odobraté nasledovné vzorky: 
 -    na aflatoxín 3 vzorky / detská a dojčenská výživa / 
- na patulín  3 vzorky /detská a dojčenská výživa / 
- na rezíduá pesticídov 2 vzorky /detská a dojčenská výživa / 
- na ťažké kovy 28 vzoriek /minerálna voda, pramenitá voda, výživové doplnky/ 
- na dusičnany a dusitany 31 vzoriek /detská a dojčenská výživa, minerálne a pramenité 
vody/   
 
7. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia pri hlásení zdravotne škodlivých 
potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
Pre účinnú ochranu zdravia spotrebiteľa boli vytvorené podmienky pre uplatňovanie 
Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá v SR – RAPID ALERT a pre 
kozmetické výrobky – RAPEX, ktoré zabezpečujú rýchlu výmenu informácii a následne 
vykonaných kontrol v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľov.  
 V tejto súvislosti bol k 31.12.2009 vykonaný dozor v prípade 71 zdravotne škodlivých, príp. 
nebezpečných výrobkov. V rámci vykonaných kontrol bol zistený výskyt 1 zdravotne 
škodlivého výrobku (predmetný výrobok bol v čase kontroly už stiahnutý z predaja 
a oddelene skladovaný). 
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C.OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
  
Úlohy 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 

Z príležitosti Svetového dňa zdravia OPZ požiadalo o spoluprácu všetky základné školy 
okresu Komárno pri realizovaní 3. ročníka súťaže výtvarných prác detí 1. a 2. stupňa ZŠ     na 
tému „Zdravý životný štýl očami detí“. V rámci súťaže bolo vytvorených 175 výtvarných 
prác v 7 ZŠ. Porotu tvorili pracovníci RÚVZ v KN. Okrem výhercov, ocenení boli aj 
pedagógovia, ktorí zabezpečili najviac výtvarných prác do súťaže. Ceny do súťaže 
zabezpečilo OPZ cestou zdravotnej poisťovne APOLLO a. s., ďalej cestou Programu HELP  a 
vybraných firiem a spoločností okresu KN.  

OPZ v mesiacoch september a október 2009 pokračovalo v realizácii projektu „Hrou proti 
AIDS“. Projekt bol prezentovaný pre 396 žiakov v 8 ZŠ a SŠ v okrese Komárno. 

V roku 2005 OPZ pripravilo vlastný projekt „Zdravý životný štýl“, ktorého cieľom je 
poskytnúť možnosť obyvateľstvu okresu Komárno oboznámiť sa so zásadami zdravého 
životného štýlu.  

Projekt pozostáva z prednášok, jednotlivé prednášky pozostávajú z 3 častí. V prvej časti sa 
realizuje ľahké cvičenie, po cvičení nasleduje prednáška o zdravom životnom štýle, na záver 
prednášky je ochutnávka zdravých jedál (Mesto Komárno má poskytnúť financie na 
ochutnávku od mesiaca júl 2009). 

OPZ realizuje pravidelné a nepravidelné prednášky. Pravidelné prednášky sú plánované  
1x mesačne v priestoroch RÚVZ v KN, striedavo v jazyku slovenskom a maďarskom, 
nepravidelné prednášky sa realizujú na základe dohody. OPZ nepravidelné prednášky 
realizuje „úplné“ ako aj „neúplné“ ( bez cvičenia, bez cvičenia a ochutnávky jedál).    

V roku 2009 boli realizované 3 nepravidelné, neúplné prednášky pre 86 žiakov SŠ resp. 
pedagógov ZŠ a SŠ. V rámci Projektu bola poskytnutá aj ochutnávka zdravých jedál pre 70 
pedagógov a pre 20 žiakov SŠ. Pravidelné prednášky neboli realizované kvôli nezáujmu zo 
strany verejnosti. 

OPZ sa dohodlo s 2 školskými zariadeniami (1 ZŠ a 1 špeciálna ZŠ) o spoluprácu pri 
riešení zdravotno-výchovného projektu od septembra 2009. V II. polroku 2009 o spoluprácu 
školy záujem neprejavili.  

Vedúci OPZ sa v mesiaci jún 2009 zúčastnil metodického dňa pracovníkov poradenských 
centier pre deti a rodiny na RÚVZ v Banskej Bystrici s cieľom prípravy spoločného 
odborného postupu, ktorý bude štandardne používaný v poradenských centrách pre deti 
a rodiny. 
    
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia – príprava 
a realizácia preventívnych programov na národnej a regionálnej úrovni, 
zohľadňujúcich špecifiká zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných 
komunít  
 

Vzhľadom k tomu, že incidencia kolorektálneho karcinómu v SR je najvyššia 
v Nitrianskom kraji, OPZ v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, 
s gastroenterológom Všeobecnej Nemocnice FORLIFE Komárno n. o. a s pracovníčkou 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pripravili projekt na prevenciu uvedeného 
ochorenia v okrese Komárno. Realizovali 6 prednášok v 2 mestách (Kolárovo, Hurbanovo) 
a v 4 obciach (Nesvady, Bátorové Kosihy, Pribeta, Marcelová) okresu Komárno pre 186 ľudí. 
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Súčasťou prednášok bolo aj bezplatné rozdávanie testov na zisťovanie okultného krvácania 
v stolici. Testy boli zakúpené sponzorom – firmou COM – therm  spol. s r. o..  

OPZ dňa 28 apríla 2009 realizovalo – v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom 
v Komárne, s Katedrou telesnej výchovy Univerzity J. Selyeho v Komárne a s Mestom 
Komárno – celodennú akciu na podporu pohybovej aktivity v priestoroch Univerzity J. 
Selyeho v Komárne v rámci 18. Komárňanských dní.  

Súčasťou akcie boli: 
• Beh na bežeckom páse  
• Meranie stupňa plochosti nôh a deformít chrbtice u detí  
• Prednášky o vývoji pohybu, o význame pohybu u seniorov, o plochej nohe a možnostiach 
prevencie, o deformitách chrbtice, ďalej o zdravom životnom štýle a o význame strukovín v 
stravovaní.   
• Meranie tlaku krvi a hladiny cholesterolu v krvi pracovníkmi PCOaPZ 
• Pohybové aktivity: 
• Pre deti MŠ a ZŠ (športové a spoločenské hry) 
• Pre verejnosť (ukážky športov s možnosťou zapojenia sa) 
• Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a vývoja pohybu 
• Vystúpenie tanečného súboru detí 
• Videoprojekcia – masáž detí, detské ,plávanie, nordic walking. 
Akcie sa zúčastnilo – okrem dospelej verejnosti - 91 detí zo 4 MŠ a 115 detí zo 4 ZŠ 
v Komárne, merania tlaku krvi sa zúčastnilo 55 ľudí, hladina cholesterolu v krvi bola určená 
60 záujemcom.   

Nakoľko pracovníci OPZ problematiku stomatohygieny považujú za prioritnú oblasť 
podpory a rozvoja zdravia, asistentka OPZ realizovala 15 prednášok pre celkovo 488 detí 
vybraných MŠ a ZŠ, ústna hygiena bola súčasťou aj 4 prednášok pre 49 detí dvoch 
špeciálnych ZŠ okresu Komárno. 

OPZ v roku 2009 už tretíkrát spolupracovalo s Ligou za duševné zdravie SR (LDZ)                        
pri organizácii kampane „Dni nezábudiek“. V rámci kampane si mohli ľudia, ktorí chceli 
podporiť skvalitnenie starostlivosti o duševne chorých, zakúpiť malú nezábudku, ktorá je 
symbolom duševného zdravia. OPZ koordinovalo predaj nezábudiek v okrese Komárno, 
nezábudky predávali dobrovoľníci – študenti 5 stredných škôl v 3 mestách okresu Komárno 
(Komárno, Hurbanovo, Kolárovo) v termíne od 12. – 14. októbra 2008 . Vyzbieralo sa 
celkovo 1029,00 Euro, peniaze boli odoslané na účet LDZ. V rámci Kampane študenti 
rozdávali aj 3 druhy letákov, celkovo ich rozdali 700 ks – Telesné a duševné zdravie-200 ks, 
Šanca na návrat-200 ks, Desatoro o tom ako byť duševne zdravý-300 ks. Letáky boli dodané 
z LDZ.  

         
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života – 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomosti, postojov a návykov, zamerané na 
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov SR 
 
Pracovníci OPZ v roku 2009 vykazujú 16 mediálnych aktivít: 
• 3 rozhovory v Rádiu Pátria  
• o aktivitách OPZ,  
• o Medzinárodnom dni proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s drogami 
• o zdravom životnom štýle 
• 5 rozhovorov v Maďarskom magazíne STV  
• o prevencii jarnej únavy 
• o aktivitách Poradne podpory duševného zdravia RÚVZ v KN 
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• o projekte „Hrou proti AIDS“ 
• o kampani „Vyzvi srdce k pohybu“ 
• o projekte „Prevencia kolorektálneho karcinómu v okrese Komárno“ 
• 1 rozhovor v regionálnej TV o pitnom režime v letnom období 
• 1 rozhovor pre regionálny týždenník Delta o aktivitách Poradne podpory duševného 
zdravia 
• 1 rozhovor o projekte „Prevencia kolorektálneho karcinómu v okrese Komárno“ pre 
regionálny týždenník Dunatáj 
• materiál o bezpečnom slnení na webovej stránke RÚVZ v KN 
• materiál o tetovaní čiernou henou  na webovej stránke RÚVZ v KN 
• materiál o tetovaní čiernou henou na webovej stránke dvojtýždenníka Komárňanské Listy 
• materiál o okresnej epidémii chrípky pre regionálny týždenník Delta   
• informovanie obyvateľstva o novom víruse A H1N1 cestou internetovej stránky 
regionálneho dvojtýždenníka Komárňanské Listy (v spolupráci s oddelením epidemiológie). 
Pracovníci OPZ v prvom polroku realizovali 72 prednášok celkovo pre 1980 ľudí na témy: 
zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, sexuálna výchova, AIDS, prevencia závislostí, 
základy hygieny a ústna hygiena pre deti MŠ, žiakov ZŠ, špeciálnych ZŠ, študentov SŠ, VŠ, 
pedagógov a verejnosť.  

Pracovníci Základnej poradne PCOaPZ v roku 2009 vyšetrili 278 klientov, realizovali 16 
výjazdov na vybrané pracoviská (školy, úrady, obchodný dom, firmy, okresný súd) v okrese 
Komárno.       

Pracovníci PCOaPZ spolupracovali aj s hygienou výživy pri plnení projektu „Sledovanie 
výživového stavu obyvateľstva SR“, v rámci daného projektu bolo vyšetrených  80 ľudí. 

Poradňu podpory duševného zdravia v roku 2009 vyhľadalo 68 klientov, poradenstvo 
v oblasti zdravého / diétneho (cukrovka, dna) stravovania využilo 5 klientov, poradenstvo 
v oblasti zdravého životného štýlu využilo 7 klientov, v poradni na odvykanie od fajčenia 
neevidujeme klienta.  

PCOaPZ v roku 2009 spolupracovalo s Akadémiou vzdelávania v Komárne (AV), 
logistickým partnerom Slovenskej nadácie srdca (SlNaS) a Slovenskej kardiologickej 
spoločnosti v rámci projektu MOST pri realizácii aktivít pri príležitosti Svetového dňa srdca. 
Pracovníci PCOaPZ dňa 25. 9. 2009 realizovali výjazd do Komárno Shopping Center, kde 
vyšetrovali hladinu cholesterolu v krvi a tlak krvi u 47 záujemcov. Klienti absolvovali aj 
krátke poradenstvo s lekárom PCOaPZ o vybraných rizikových faktoroch srdcovo-cievnych 
ochorení. V rámci výjazdu pracovníci PCOaPZ distribuovali Kartičky zdravého života 
(dodané SlNaS), skladačky o cholesterole, tukoch a hypertenzii.  

PCOaPZ už tretí rok spolupracovalo so ZŠ Ul. Eötvösa v Komárne pri organizovaní Dňa 
otvorených dverí (DOD) začiatkom mesiaca jún 2009. PCOaPZ zabezpečovalo meranie 
hladiny cholesterolu v krvi u dospelých návštevníkov DOD a individuálne poradenstvo. 
Vyšetrených bolo 30 ľudí. 

Pracovníci PCOaPZ spolupracovali aj so Strednou priemyselnou školou v Komárne       
pri organizovaní športovej akcie koncom mesiaca jún 2009. Pracovníci PCOaPZ 
zabezpečovali meranie hladiny cholesterolu v krvi u študentov, vyšetrených bolo 22 ľudí. 

Dňa 14. septembra 2009 v rámci Selyeho dní organizoval Zväz postihnutých 
civilizačnými chorobami – Základná organizácia kardiakov v Komárne a Klub dôchodcov 
v Komárne „Deň kardiakov“ v priestoroch Csemadoku v Komárne. Pri príležitosti uvedeného 
dňa PCOaPZ realizovalo meranie hladiny cholesterolu 22 záujemcom a prezentovalo 
prednášku o zdravom životnom štýle pre 74 ľudí.  

Pracovníci PCOaPZ v roku 2009 realizovali 6 výjazdov na Termálne kúpalisko                  
v Komárne a 3 výjazdy do Komárno Shopping Center, kde vyšetrovali tlak krvi u celkovo             
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300 návštevníkov. V rámci výjazdov rozdávali aj plagáty propagujúce aktivity PCOaPZ 
a projekt „Zdravý životný štýl“.   
 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených 
skupín populácie 
 

OPZ sa snaží venovať zvýšenú pozornosť znevýhodneným skupinám populácie, preto sa 
rozhodlo realizovať sériu prednášok z oblasti podpory a rozvoja zdravia v špeciálnych ZŠ 
v okrese Komárno. Realizované boli 4 prednášky pre 49 detí v 2 špec. ZŠ. Na prvom stupni 
ZŠ témami prednášok boli: základy hygieny, ústna hygiena, zdravé stravovanie, pohybová 
aktivita, na druhom stupni k vyššie uvedeným témam pribudla ešte problematika závislostí 
a sexuálna výchova. 

V termíne od 20. 4. – 26. 4. 2009 sa uskutočnil Európsky imunizačný týždeň. V rámci 
uvedenej kampane vedúci OPZ – v spolupráci s pracovníčkami oddelenia epidemiológie - 
navštívili 4 lokality okresu Komárno s väčšou hustotou rómskeho obyvatelstva (Kameničná-
časť Balvany, Nesvady, Kolárovo, Komárno). V uvedených lokalitách obyvateľom bol 
vysvetlený význam očkovaní, boli distribuované aj zdravotno-výchovné materiály, vyrobené           
na RÚVZ v KN.  

 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti 
podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
 
Vedúci OPZ je členom pracovnej skupiny pre zdravú výživu, ktorá bude môcť participovať na 
vytvorení systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory zdravia 
a preventívnych programov podpory zdravia.   
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR v zmysle uznesenia vlády SR 
predložiť Správu o zdravotnom stave obyvateľstva na rokovanie vlády SR. Správu 
predkladať pravidelne, každé 3 roky 
 
OPZ roku 2009 neriešilo uvedený bod. 
 
7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť 
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 

Pracovníci Základnej poradne PCOaPZ v roku 2009 vyšetrili 278 klientov, realizovali 16 
výjazdov na vybrané pracoviská (školy, úrady, obchodný dom, firmy, okresný súd) v okrese 
Komárno.       

Pracovníci PCOaPZ spolupracovali aj s hygienou výživy pri plnení projektu „Sledovanie 
výživového stavu obyvateľstva SR“, v rámci daného projektu bolo vyšetrených  80 ľudí. 

 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia  
  
 Vedúci OPZ v novembri 2009 realizoval prednášku o zdravom životnom štýle                        
pre 100 študentov Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. 
 
- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia  
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Pracovníci OPZ každý rok realizujú prednášky na vnútro ústavnom seminári RÚVZ v KN. 
V roku 2009 asistent OPZ realizoval 2 prednášky s názvami „Keramické vlákna a ich účinok 
na zdravie“ a „Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006 – 2008“. 

   
K otázke vzdelávania pedagógov:   
 
• Vedúci OPZ vo februári 2009 prezentoval prednášku o zdravom životnom štýle                   
pre 20 účastníkov XIV. Pedagogických dní v Komárne.   
• viď. úloha č. 1 – projekt „Zdravý životný štýl“                    
• viď. úloha č. 2 – projekt „Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia, zdravotno-
výchovné pôsobenie u detí predškolského veku“.  
• viď úloha č. 8 – „zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia“  
 
- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia: 
 
• Vedúci OPZ prezentoval prednášku o zdravom životnom štýle v máji 2009 v Knižnici J. 
Szinnyeiho v Komárne v rámci zdravtno-výchovnej akcie pre 10 ľudí. 
• viď. úloha č. 1 – projekt „Zdravý životný štýl“                    
  
9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku 
dopadu na verejné zdravie v SR 
  
OPZ v roku 2009 neriešilo uvedený bod. 
 
10. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne 
stanovenými kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické 
a právnické osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu 
a poskytovanie údajov pre trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, 
podporu a ochranu zdravia. Akceptovať v zákone Medzinárodné zdravotné predpisy 
(2005) –IHR, schválené SZO v roku 2005.  
   

Zákon je už platný. 
 
11. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 
s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
 
V roku 2009 boli naplánované nasledovné aktivity:   
• Propagovať projekt „Vyzvi srdce k pohybu“ – realizované 
• Pokračovať v projekte „Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia a zdravotno-
výchovné pôsobenie u detí predškolského veku“ event. v realizácii prednášok v materských 
školách okresu Komárno – realizované 
• Zúčastňovať sa stretnutí pracovnej skupiny pre zdravú výživu na ÚVZ SR – nekonali sa 
• Zorganizovať súťaž výtvarných prác detí 1. a 2. stupňa ZŠ na tému „Zdravý životný štýl 
očami detí“ - splnené   
• Spolupracovať s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne v oblasti primárnej 
prevencie - realizované  
• Pokračovať v aktivitách poradne podpory zdravia (RÚVZ, výjazdy, spolupráca s hygienou 
výživy) – realizované 
• Spolupracovať s materskými centrami v okrese Komárno – realizované  
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• Spolupracovať s Ligou za duševné zdravie v Bratislave pri organizácii akcie „Dni 
nezábudiek“ – splnené 
• Realizovať aktivity pri príležitosti významných dní a aktivity so zameraním na témy 
a termíny odporúčané SZO – realizované 
• Spolupracovať s médiami - realizované 
• Propagovať zdravý životný štýl  
• Pokračovať v projekte „Zdravý životný štýl“ (v pravidelných prednáškach na RÚVZ so 
sídlom v Komárne, ako aj v nepravidelných prednáškach podľa dohody) – realizované 
• Vytvoriť a realizovať regionálny projekt - v spolupráci s gastroenterológom - na 
prevenciu kolorektálneho karcinómu - splnené  
• Zorganizovať akciu – v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne - 
na podporu pohybovej aktivity - splnené   
• Realizovať pracovné stretnutie s riaditeľmi zdravotných poisťovní za účelom získania 
sponzoringu na aktivity OPZ – realizované   
• Realizovať prednášky o zdravom životnom štýle, sexuálnej výchove o prevencii 
závislostí resp. podľa dohody v školských zariadeniach – realizované 
• Zvýšenú pozornosť venovať obyvateľom okresu so sociálne nízkym statusom – 
realizované 
 
 
D.   OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
Úlohy: 
 
1.Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí  
a mládeže  s  cieľom  zlepšenia  súčasného  štandardu  v  zmysle  zásad  racionálnej   
výživy, ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia  
vlády SR  č. 837/2002  zo  dňa 7.8.2002  k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
 
Pracovníci oddelenia HDM vykonali 141 ŠZD v predškolských a školských zariadeniach so 
zameraním na zvyšovanie štandardu školského stravovania, systému HACCP 
a ostatnýchštandardov prípravy stravy. Zároveň bola vykonávaná kontrola zostavy jedálnych 
lístkov s cieľom zvyšovania racionálnej výživy u detí a mladistvých. Pozornosť sme zamerali 
aj na prevádzku školských bufetov, kde požadujeme vylúčenie kofeínových a chinínových 
nápojov, predaj alkoholu a tabakových výrobkov. Za nedodržanie hygienických zásad boli 
uplatnené blokové pokuty v sume 100 eur.  
Ku skvalitneniu školského stravovania prispieva aj mikrobiologická kontrola pripravených 
jedál v zmysle Potravinového kódexu SR. V roku 2009 sme odobrali na mikrobiologické 
vyšetrenie 30 vzoriek pripravovanej stravy z predškolských a školských zariadení. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy  
V rámci kompetencií sme vytvárali podmienky pre rozvoj školského stravovania 
zabezpečením hygienických a zdravotne vyhovujúcich prevádzok zariadení školského 
stravovania preskúšaním nekvalifikovaného personálu za účelom získania osvedčenia  o 
odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti s dôrazom na pracovníkov 
ZŠŠ. 
V rámci skvalitnenia školského stravovania sa zabezpečí hygienický dohľad nad 
pripravovaným programom „Školské ovocie a zelenina“. 
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3. Podporovať  konzumáciu  mlieka  a  mliečnych  výrobkov  v  rámci  školského 
stravovania 
Mliečny školský program je v okrese Komárno realizovaný celoplošne v ZŠ a MŠ na území 
mesta Komárno, MŠ a ZŠ v Kameničnej, ZŠ v Moči, ZŠ v Sokolciach, ZŠ a MŠ Kravany nad 
Dunajom formou podávania mlieka k obedu. Do mliečneho programu je zapojených celkom   
3280 žiakov ZŠ a 1140 detí MŠ. . Mlieko je rozdeľované pracovníčkami zariadenia školského 
stravovania z 1l obalov krabicového mlieka v množstve 200 ml v zmysle Nariadenia vlády SR 
č. 339/2008 Z.z. z 20.08.2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych 
výrobkov pre deti v materských školách,  pre žiakov na základných školách a pre žiakov na 
stredných školách.  
 
4. Podporiť pitný režim preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru presadzujeme predaj nápojov, ktoré sú vhodné pre 
deti a mládež. Za účelom vylúčenia konzumácie kofeínových, chinínových nápojov a 
sladených nápojov a  presadzovania konzumácie ovocných a zeleninových štiav a 
minerálnych vôd sme vykonávali kontrolu predaja nápojov v stredných školách. V rámci 
výkonu ŠZD zdôrazňujeme nutnosť správneho pitného režimu, ako aj racionálnej skladby 
zdravotne vyhovujúcich nápojov pre deti materských a základných škôl. V súvislosti 
s uvedenou úlohou sa rovnako zameriavame na kontrolu školských bufetov a automatov, kde 
presadzujeme skladbu nápojov pozitívne pôsobiacich na zdravie a vývoj detí, najmä 
minerálnych vôd.       
 
5.  Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým    
závislostiam 
Podľa usmernenia pracovníkmi UVZ SR sa v pravidelných intervaloch zúčastňujeme projektu 
TAD / Tabak alkohol drogy /, ktorý má byť realizovaný podľa požiadaviek gestora. 
V prípade požiadania sa budeme podieľať na spolupráci so školskými orgánmi alebo políciou  
na  zabezpečení  prevencie  drog. 
 
6.Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok  u 
žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti  
Oddelenie HDM sa zapája každoročne do prieskumu ESPAD /Európsky prieskum o alkohole 
a drogách/ , ktorý má pokračovať aj v ďalšom  roku. Pričom budeme plniť úlohy podľa 
zadávateľa projektu. 
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
Úlohy 
 
1.Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov 
V rámci prioritného cieľa III-Dodržiavanie povinností stanovených platnou legislatívou bolo 
sledované pri výkone štátneho zdravotného dozoru vo všetkých zariadeniach, ktoré sú 
dozorované orgánom verejného zdravotníctva. 
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F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
Úlohy 
 
1.Plánovať organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími  odbornými poznatkami a 
v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ. 
V rámci okresu je realizácia a kontrola imunizácie u ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade s odporúčaním WHO 
zabezpečovaná v spolupráci  s lekármi prvého kontaktu. Realizované boli nasledovné aktivity: 
- Všetci všeobecní lekári pre deti a dorast boli oboznámení s aktuálnym očkovacím 
kalendárom na rok 2009 a informovaní o  zmenách oproti predchádzajúcim obdobiam. 
Upovedomení boli aj o nových očkovacích látkach a možnostiach dobrovoľného očkovania 
proti vybraným prenosným ochoreniam.  
- oddelenie epidemiológie sa aktívne zapojilo do kampane Európskeho imunizačného týždňa, 
ktorý sa konal v apríli 2009, 
- do očkovacieho kalendára sa zaradilo pravidelné povinné očkovanie dojčiat proti 
pneumokokovým invazívnym infekciám, 
-  vynechané bolo prvé preočkovanie detí v 3. roku života proti záškrtu, tetanu a čiernemu 
kašlu, 
-  o zmenách v oblasti povinného a odporúčaného očkovania osôb  vystavených profesionálne 
riziku nákazy boli upovedomení zamestnávatelia v okrese, ktorých sa táto povinnosť týka, 
-   v súvislosti s nadchádzajúcou chrípkovou sezónou bola zabezpečená informovanosť 
verejnosti o potrebe očkovania proti sezónnej chrípke 
-   v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou pandémiou novej chrípky bola zabezpečená  
informovanosť laickej i odbornej verejnosti o očkovaní pandemickou vakcínou. Všetci lekári 
prvého kontaktu boli oboznámení  so systémom distribúcie pandemickej vakcíny, so 
spôsobom nakladania s očkovacou látkou a vedením evidencie o očkovaní. Poskytnuté boli aj 
informácie ohľadne prioritných skupín obyvateľstva podliehajúcich tomuto očkovaniu. 
 
2.Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenie ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR.  
- vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti podľa jednotlivých obvodov všeobecných  
lekárov a spracovanie číselného sumáru o počte zaočkovaných bola realizovaná v rámci 
kontroly očkovania  k 31.08.2009, výkon pravidelného povinného očkovania presiahol vo 
všetkých obvodoch okresu 95 % 
- surveillance prenosných ochorení, vrátane ochorení preventabilných očkovaním,  bolo 
zabezpečované priebežne. Lekári boli usmerňovaní a informovaní o potrebe dôslednej 
diferenciálnej diagnostiky jednotlivých ochorení, vrátane laboratórnej diagnostiky. V roku 
2009 bol zaznamenaný nárast počtov ochorení na pertussis.  
- v roku 2009 v regióne okresu Komárno neboli organizované odbery krvi na imunologické 
prehľady.  
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G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
Úlohy 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce / hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, DNJZ, 
psychická pracovná záťaž /, najmä zamestnancov ktorí vykonávajú rizikové práce.  
Bola venovaná pozornosť na znižovanie miery zdravotných rizík už pri zriaďovaní nových 
prevádzok, bolo vydaných celkom 48 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky, 14 
rozhodnutia na zriadenie chránených pracovísk a vydané 2 stanoviská na zmenu diagnózy 
resp. rozšírenie počtu zamestnancov na jestvujúcich chránených pracoviskách. Pri navrhovaní 
technologických postupov sme presadzovali zavádzanie modernej  technológie, čím je 
predpoklad vylúčenia resp. zníženia rizikových faktorov v pracovnom prostredí. Problematika 
pracovného prostredia bola prejednávaná so zamestnávateľmi v 92 prípadoch. 
         Vykonával sa štátny zdravotný dozor a sledovali sme  plnenie nariadených opatrení na 
pracoviskách s rizikovými profesiami , ako aj na pracoviskách, na ktorých nie sú evidované 
rizikové profesie. Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v počte 609.   
         Vykonávala sa objektivizácia rizikového faktoru hluk  a pevného aerosolu z dreva.  Bolo 
vydaných 8 určení rizikovej profesie v kategórií rizika č.3 a 2 zrušenia rizikovej profesie  pri 
práci s agrochemikáliami. Búracie práce – odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu boli 
hlásené v 4 prípadoch a vydané 4 rozhodnutia.    
         V 89 prípadoch bol vykonaný  prieskum informovanosti zamestnancov o rizikových  
faktoroch v pracovnom prostredí s výskytom hluku 55, chemické faktory 17 a pri 
zobrazovacích jednotkách 19 zamestnancov.  
Sledovali sa pracoviská s výskytom chemických faktorov v pracovnom prostredí, ŠZD  bol 
vykonaný v počte 73. Z uvedeného počtu 18 bolo vykonaných pri maloobchodnom predaji 
agrochemikálií a 20  v poľnohospodárskych organizáciach. Boli dozorované pracoviská so 
zobrazovacími jednotkami, na ktorých zamestnanci prevažnú časť pracovnej doby pracujú 
pred obrazovkovými jednotkami a boli nariadené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Dozor 
bol vykonaný v 77 prípadoch, vyplnené dotazníky informovanosti  v počte 19. 
 
3.  Zabezpečiť efektívny ŠZD v oblasti ochrany zdravia pri práci zameraný na kontrolu 
plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav 
harmonizovaných s právom európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah špecializovaných 
odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri práci.   
Kontrolovali sme u zamestnávateľov  plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných 
vládnych nariadení, rizikové faktory hluk, chemické látky, karcinogénne a mutagénne faktory, 
biologické faktory. Dôrazne sme sledovali poskytovanie OOPP pre zamestnancov na 
pracoviskách s rizikovými faktormi, zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok. 
Na pracoviskách s rizikovým faktorom /zváračský pevný aerosol/ v kategórií rizika č.4 sa 
priebežne plnia opatrenia na zníženie  rizika.  
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou. 
 Pri výkone štátneho zdravotného dozoru u každej kontrolovanej organizácie sme sa 
zameriavali na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. Zatiaľ v okrese 64 organizácií má 
uzavretú zmluvu s  PZS. Najväčšie organizácie s rizikovými profesiami v kategórií rizika č.3 
a 4 uzavreli zmluvy s firmami zabezpečujúcimi PZS. 
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H)     OBLASŤ   HYGIENY   ŽIVOTNÉHO   PROSTREDIA 
 
Úlohy 
 
1. Realizovať  Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III . 
 
V rámci Akčného plánu pre  životné prostredie  a zdravie detí  a jeho regionálneho 
prioritného cieľa č. 1 sú plnené aktivity  zamerané na monitorovanie  kvality vôd.   
Požiadavky  Akčného plánu  pre prostredie a zdravie obyvateľov SR III. sú  zahrnuté do 
činnosti  oddelenia. 
Kontrola kvality vôd sa vykonáva v súlade s platnými predpismi, a to v súlade s nar. vlády č. 
354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu , nar. vlády SR č.87/2008 Z.z. 
o požiadavkách na prírodné kúpaliská a vyhl. MZ SR č.72/2008 Z.z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.  
Vykonával sa monitoring pitnej vody  a štátny zdravotný dozor nad hromadným zásobovaním 
obyvateľstva pitnou vodou, nad dodržiavaním povinností uložených právnickým a fyzickým 
osobám zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
.  
K 31.12.2009 bolo v rámci monitoringu odobraných spolu 229 vzoriek pitných vôd 
z verejných vodovodov v okrese. Na základe vykonanej analýzy  možno uviesť, že  
prekročenie stanovených  fyz.-chem. ukazovateľov kvality vody predstavuje 20,08 % vzoriek 
vody a mikrobiologická závadnosť  3,06%. Prekročené boli  ukazovatele kvality vody, ktoré 
môžu nepriaznivo ovplyvňovať senzorickú kvalitu vody – amónne ióny, farba, mangán, 
železo.   Poškodenie zdravia požívaním alebo používaním pitnej vody v regióne nebolo 
zistené. 
  
          Čo sa týka kvality vôd na kúpanie, vykonaný bol monitoring prírodných kúpalísk 
a umelých kúpalísk. Kvalitu vody prírodných rekreačných vôd  sme monitorovali  priebežne 
v troch lokalitách, celkom bolo odobraných 12 vzoriek. Podľa priebežne Zistené boli opäť ako 
nevyhovujúce  ukazovatele – farba, priehľadnosť, fenoly. Mikrobiologické ukazovatele sú 
vyhovujúce.  
Na umelých kúpaliskách  bolo odobraných spolu 112 vzoriek vody z jednotlivých bazénov. 
Výsledky lab. analýz boli vyhovujúce, sporadicky ( 2 vzorky) bola zistená mikrobiolgická 
kontaminácia.  
 
2.  Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním    
        pitnej vody a využívaním prírodných vôd na kúpanie  
Úloha plnená v rámci výkonu ŠZD nad hromadným zásobovaním obyvateľstva                        
pitnou vodou a využívaním prírodných vôd na kúpanie. Údaje z monitorovania vôd určených 
na ľudskú spotrebu a na kúpanie sú spracovávané v rámci Informačných systémov platných 
pre územie SR ( VYDRA, Informačný systém o kvalite vody na kúpanie – UVZSR ). 
Vyhodnotenie bolo v stanovených termínoch   zaslané na UVZ SR v Bratislave.        
Poškodenie zdravia osôb v súvislosti so spotrebou pitnej vody a využívaním vody na         
kúpanie nebolo zistené. 
 
3. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie  
Vykonáva sa monitoring pitných vôd u spotrebiteľa  podľa celoročného plánu odberu         
pitných vôd. 
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Celkom bolo k 31.12.2009  odobraných 229 vzoriek , z toho v rámci kontrolného monitoringu 
180 vzoriek a 49 vzoriek preverovacieho monitoringu z verejných vodovodov v okrese. Na 
základe vykonanej analýzy  možno uviesť, že prekročenie stanovených  fyz.-chem. 
ukazovateľov kvality vody predstavuje 20,08  % vzoriek vody a mikrobiologická závadnosť 
3,06 %. Prekročené boli  ukazovatele kvality vody, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať 
senzorickú kvalitu vody – amónne ióny, farba, mangán, železo.  
Čo sa týka kvality vôd na kúpanie, vykonaný bol monitoring prírodných kúpalísk a umelých 
kúpalísk. Kvalitu vody prírodných rekreačných vôd  sme monitorovali v troch lokalitách, 
celkom odobraných 12 vzoriek. Podľa vykonaných lab. analýz  nevyhovujúce sú naďalej len 
ukazovatele fyz.-chemické .   
Na umelých kúpaliskách  bolo odobraných spolu 112 vzoriek na fyz.-chemickú, 
mikrobiologickú a biologickú analýzu vôd na kúpanie. Hygienický štandard prevádzky 
kúpalísk je naďalej dodržiavaný na vyhovujúcej úrovni.  
 
 
I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
Úlohy 
2. Zabezpečovať činnosť národných referenčných centier vo verejnom zdravotníctve 
v oblasti faktorov životných podmienok. 
NRC pre Vibrionacae pri RÚVZ Komárno v oblasti objektivizácie faktorov životného 
prostredia vykonáva: 
- základnú a nadstavbovú diagnostiku baktérií z čeľade Vibrionaceae ( Vibrio, Plesiomonas, 
Aeromonas), reidentifikáciu kmeňov vibrií zaslaných    z jednotlivých laboratórií SR z úseku 
mikrobiológie životného prostredia ako aj klinickej mikrobiológie. Je pripravené 
mikrobiologicky diagnostikovať pôvodcu cholery v zmysle Rozhodnutí Európskej 
Komisie č. 2002/253/ES a 2003/534/ES . 
- prechovávanie kmeňov Vibrio cholerae a ostatných príslušníkov z čeľade Vibrionaceae 
potrebných ku kontrole. Zbierkové kmene Vibrio cholerae boli aglutinované špecifickými 
antisérami OGAWA, INABA, 0139 BENGAL. 
- cielené vyšetrovanie komunálnych , povrchových a odpadových vôd so zameraním na 
izoláciu baktérií z čeľade Vibrionaceae. V roku 2009 sme vyšetrili selektívnou kultiváciou 
220 vzoriek povrchových vôd z lokalít v okrese Komárno. Celkove sme izolovali 322 kmeňov 
Vibrio cholerae non O1, 118 kmeňov Plesiomonas shigelloides a  142 kmeňov Aeromonas sp. 
Uvedené výsledky potvrdzujú optimalizáciu mikrobiologických vyšetrovacích metód v oblasti 
kultivácie, izolácie a identifikácie baktérií z čeľade Vibrionaceae. Serologicky sme 
otypizovali  107 kmeňov Vibrio cholerae non O1 a/1. 
Laboratórni pracovníci vykonali základnú biochemickú identifikáciu u  2237 izolovaných 
kmeňov a komplexnú – rozšírenú biochemickú identifikáciu u 682 izolovaných kmeňov  
baktérií z čeľade Vibrionaceae. 
- Reidentifikovali sme cytochromoxidáza pozitívne kmene z čeľade Vibrionaceae pre 
Laboratórium klinickej mikrobiológie HPL s.r.o. Bratislava s identifikačným záberom 
Aeromonas salmonicida a Burholderia mallei. Kmene boli pôvodne izolované od pacienta 
z výteru z nosa a zo spúta, kmeň Aeromonas hydrophila z výteru z tonzíl. 
- Rovnako sme identifikovali kmene z odd. klinickej mikrobiológie FN Martin 
z biologického materiálu (výter z rekta) ako aj Aeromonas hydrophila a zo spúta Aeromonas 
caviae. 
- Pre pracovisko MŽP RÚVZ so sídlom v Nitre sme identifikovali zo vzoriek 
nemocničného prostredia tiež kmene Aeromonas hydrophila. 
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- Pracovisko udržiava  typové kmene Vibrio cholerae sérotypy Ogawa, Inaba a O139 
Bengal, ktoré boli  preočkované a používajú sa  na kontrolu biochemických a antigénnych 
vlastností. 
- Na konferencii národných referenčných centier, organizovaného Slovenskou 
epidemiologickou asociáciou pod gestorstvom hlavného hygienika, sme prezentovali poster 
Necholerové vibriá (24.3.2009) 
- Vedúci NRC vystúpil s prednáškou na poradnom zbore hlavnej odborníčky pre MŽP na 
tému „Činnosť NRC pre Vibrionaceae. (10.11.2009) 
- Zabezpečili sme odbornú stáž 
- Vedúci NRC sa zúčastnil konzultačného dňa, ktorý usporiadalo NRC pre MŽP 
v Bratislave dňa 16.6.2009. 
- Vedúci NRC je členom výboru Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie, kde sa 
pravidelne zúčastňuje na zasadaniach.  Aktívne sme sa podieľali  na príprave a priebehu 
Prowazkových dní, ktoré sa uskutočnili  v dňoch 22. – 23. 10. 2009.  
- Vedúci NRC vykonal informačnú prednášku Analýza tvorby biofilmu 
u nozokomiálnych kmeňov určenú pre pracovníkov RÚVZ Komárno.(30.6.2009) 
- Publikovaný bol článok M.Prokšová, M.Seman, J.Rosinský, P.Periač Isolation 
,Identification and Characterrization of Vibrios and Aeromonads from Danube River in 
Slovakia 
 
 
K. ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Úlohy 
 
1.Spolupracovať so SZU v Bratislave na príprave koncepčných odborných podkladov 
nutných pre odborné zabezpečenie pregraduálneho štúdia a postgraduálneho vzdelania 
pracovníkov verejného zdravotníctva 
V rámci spolupráce so SZU v Bratislave sa spolupodieľame na odbornom zabezpečení  
 postgraduálneho vzdelávania  zabezpečením odborných prednášok pracovníkom nášho 
úradu. Spolupracujeme so SZU v Bratislave a pripravujeme podklady k odborných 
zabezpečeniam postgraduálneho vzdelania formou predbežných požiadaviek k ich zameraniu. 
 
2.Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva 
 
Pre  študentov SZU zabezpečujeme odbornú prax  na základe ich žiadostí. 
Naši pracovníci si zvyšujú a prehlbujú kvalifikáciu v súlade s potrebami organizácie štúdiom 
na SZU v Bratislave odbor verejné zdravotníctvo resp. sú zaradení  SZU do špecializačného 
štúdia v rámci svojho odboru. V roku 2009  dve zamestnankyne  ukončili   2. ročník 
bakalárskeho štúdia SZU V Bratislave -  odbor Verejné zdravotníctvo. Jedna zamestnankyňa 
úspešne ukončila bakalárske štúdium  v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo na Fakulte 
verejného zdravotníctva SZU v Bratislave. Jedna zamestnankyňa - absolventka FZSP 
Trnavskej univerzity - odbor Verejné zdravotníctvo získala v r. 2009 odbornú spôsobilosť na 
výkon špecializovaných pracovných činností – špecializáciu v špecializačnom odbore 
epidemiológia na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave.  
Jedna lekárka je  zaradená do  špecializačného  štúdia v špecializačnom odbore  Verejné 
zdravotníctvo. 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 

 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho 
zdravotného a potravinového dozoru vo všetkých zariadeniach podliehajúcich dozoru  
v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. a č.152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov na území 
okresu Košice  a Košice okolie. 
 

Pre výkon štátneho zdravotného dozoru (ďalej len ŠZD) a úradnej kontroly potravín 
(ÚKP), v súlade s vyššie uvedenými právnymi normami, na rok 2009 bol na odbore HV 
vypracovaný Plán výkonu ŠZD a úradnej kontroly v evidovaných potravinárskych 
zariadeniach ( 3547 ) s frekvenciou podľa zaradenia do kategórie podľa rizikovosti (V 
kategórií) a plán odberu vzoriek potravín a pokrmov.   

Zároveň boli v rámci ŠZD priebežne vybavované žiadosti (návrhy) fyzických 
a právnických osôb na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky 
Vydaných bolo spolu 695 súhlasných rozhodnutí, nesúhlasných 7. Plnenie úloh  vyplývalo 
z materiálov viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín na roky 2007-2011 
aktualizovaného na rok 2009 (MANCP) zaslanom ÚVZ SR realizovaného formou odberu 
vzoriek potravín, pokrmov a predmetov určených na styk s potravinami  odoberané z hľadiska 
možného chemického alebo mikrobiologického rizika 
 
Zároveň  boli plnené tieto mimoriadne úlohy:  
1. Kontrola vybraných výživových ukazovateľov konzumného mlieka a mliečnych 
výrobkov. 
2. Mimoriadne cielené kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých obchodných 
reťazcov  3 x  
3. Mimoriadna kontrola hygieny čerpacích staníc a zariadení zimnej turistickej sezóny. 
4. Mimoriadna kontrola hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného 
stravovania pred začatím letnej turistickej sezóny. 
5. Pripravenosť zariadení poskytujúcich stravovacie služby na letnú turistickú sezónu. 
6. Výkon kontroly fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania. 
 
          Kontroly boli  vykonané aj na základe hlásenia o výskyte zdravotne škodlivých 
potravín v systéme RAPID ALERT, na základe podnetov, na hromadných podujatiach 
a so zameraním na pripravenosť sezónnych zariadení v rámci letnej turistickej sezóny 
a zimnej turistickej sezóny. 
 V roku 2009 bolo zamestnancami odboru hygieny výživy vykonaných spolu 
kontrol 2555. 
 
Štátny zdravotný dozor 
 Bol vykonávaný v zriadeniach spoločného stravovania, ktorých je na dozorovanom 
územi evidovaných 1750, z toho 516 zariadení uzavretého typu.  Zameraný bol na plnenie 
povinnosti prevádzkovateľmi zariadení, na realizáciu požiadaviek, resp. vytváranie 
vyhovujúcich podmienok poskytovanie stravovacích služieb /výrobu, prípravu a podávanie 
pokrmov/.  
 Najčastejšie zisťované nedostatky v zariadeniach spoločného stravovania: 
Nevyhovujúca osobná a prevádzková hygiena, nesprávna manipulácia s potravinami 
a pokrmami, nezabezpečenie , nezabezpečenie tečúcej teplej vody v zariadeniach bez prípravy 
pokrmov, nedodržiavanie zásad HACCP, vykonávanie  pohostinskej činnosti ambulantným 
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spôsobom bez vytvorenia podmienok na túto činnosť, neakceptovanie uložených opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov, vykonávanie potravinárskej činnosti zamestnancami bez 
odbornej spôsobilosti. V prípade závažných zistení, ktoré mohli mať za následok vážne 
poškodenie zdravia ľudí boli uložené na mieste opatrenia o uzatvorení prevádzky, resp. boli 
uložené opatrenia na obmedzenie činnosti, pri menej závažných nedostatkoch boli vydané 
opatrenia, resp. pokyny na ich odstránenie ( uvedené v bode opatrenia). Ojedinele bolo zistené 
prevádzkovanie zariadení  bez súhlasného rozhodnutia na uvedenie ich priestorov do 
prevádzky  a  bez schválenia prevádzkového poriadku, čo bolo riešené ukladaním pokút . 

Pretrvávajúcim problémom v niektorých potravinárskych prevádzkach v okrese Košice 
okolie  v lokalite napr. Čaňa, Geča  ktoré sú zásobované vodou z vlastného vodného zdroja je 
nevyhovujúca kvalita vody z dôvodu prekročenia NMH dusičnanov. 

 V rámci posudkovej činnosti je častým problémom nevedomosť prevádzkovateľov 
požiadať o zmenu v užívaní priestorov v prípade, ktoré boli v minulosti využívané na inú 
činnosť, nedokladovanie kvality pitnej vody v prípade, že zariadenie je zásobované vodou 
z vlastného vodného zdroja, resp. jej dokladovania avšak s nevyhovujúcim výsledkom; 
nepredloženie atestu o vodotesnosti žumpy, nezabezpečenie tečúcej teplej vody k umývadlám 
v predsieňach záchodov pre konzumentov.  

 Kontroly boli  vykonávané aj nad dodržiavaním zákona  č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a so 
zameraním na duálne  zobrazovanie cien v zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny  
euro v Slovenskej republike. Počty vykonaných kontrol boli mesačne oznamované ÚVZ SR. 
 
Štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami: 
 Na dozorovanom území je jeden výrobca kozmetického výrobku  a to BOOS – 
BIOLOGICKÉ SUBSTANCIE, Tr. SNP 5, Košice, ktorý vyrába jeden druh kozmetického 
výrobku: GREYLET proti šedinám. V predmetnej výrobni bola vykonaná kontrola 
dokumentácie. Výrobca pred uvedením kozmetického výrobku na trh  postupoval podľa § 15 
ods. 2 a ods. 7 nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov t.j. oznámil ÚVZ SR rámcové zloženie 
výrobku a zahájenie výroby. Kontrolou dokumentácie bolo zistené, že  prevádzkovateľom 
k predmetnému výrobku  bola vypracovaná správna výrobná prax, avšak v predloženej 
dokumentácii správnej výrobnej praxe boli zistené nedostatky  v porovnaní s STN EN ISO 
22716 Správna výrobná - pokyny pre správnu výrobnú prax , ktorá vstúpila do platnosti v júni 
2008. Nedostatky v dokumentácii budú prevádzkovateľom odstránené a dokumentácia bude 
doplnená.  
 V prevádzke je zavedená ISO 9001 : 2000 EN manager kvality. 
 V hodnotenom období roka 2009 bolo vydaných 16 súhlasných rozhodnutí  na 
uvedenie priestorov do prevádzky ( z toho 15 zariadení  s predajom kozmetických výrobkov 
a jeden veľkosklad obalových materiálov určených na styk s potravinami ). V rámci výkonu 
úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami bolo 
vykonaných 60 kontrol.  
 Celkom bolo odobraných a vyšetrených 18 vzoriek kozmetických výrobkov, 5 vzoriek 
predmetov a materiálov určených  na styk s potravinami.  
  V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami bolo 
systémom RAPEX  Úradom verejného zdravotníctva SR zaslaných 15 hlásení, v ktorých bolo  
oznámených  71 druhov nebezpečných kozmetických výrobkov (z dôvodu zistenia  chemickej 
resp. mikrobiologickej nebezpečnosti). Predaj nebezpečných kozmetických výrobkov bol 
zisťovaný  v prevádzkach HM, SM, veľkoskladov, lekárňach a špecializovaných predajniach 
na území okresov Košíc. Predaj nebezpečných kozmetických výrobkov v priebehu roka 2009 
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nebol zistený ani v jednom prípade. Výsledky o zisťovaní nebezpečných kozmetických 
výrobkov boli oznamované ÚVZ SR v stanovených termínoch.  

 
Úradná kontrola potravín 

Kontroly boli vykonávané v zariadeniach s výrobou a predajom epidemiologicky 
rizikových potravín ( cukrárske, lahôdkárske, zmrzlina), nad potravinami v zariadeniach 
spoločného stravovania, v rámci hlásení RAPID ALERT, pri plnení stanovených 
mimoriadnych úloh a v súvislosti s vybavovaním podnetov. Pri vykonávaných kontrolách  
boli sledované podmienky výroby, skladovania a uvádzania potravín na trh , dodržiavanie 
podmienok prevádzkovej hygieny, osobnej hygieny zamestnancov, kontrola dokumentácie 
súvisiacej s potravinárskou činnosťou vrátane dokumentácie  správnej výrobnej praxe 
a sledovanie zdravotnej bezpečnosti potravín mikrobiologickej, chemickej /.  
V uplynulom roku boli vykonané aj audity systému HACCP - v zariadeniach spoločného 
stravovania ale aj vo výrobniach a predajniach lahôdkárskych a cukrárskych výrobkov . 
Výsledky auditov slúžili na zjednanie nápravy v uplatňovaní zásad systému a zvýšenie 
bezpečnosti potravín a pokrmov 
Najčastejšie zisťované nedostatky  v zariadeniach spoločného stravovania: 
-  v hygiene prevádzky  – znečistenie stien a stropov, poškodenie podláh, nedostatočná 
údržba priestorov a účelového zariadenia  
-  v osobnej hygiene – . znečistenie ochranného pracovného odevu zamestnanca, 
nezabezpečenie účelového zariadenia na umytie resp. na osúšanie rúk, v ojedinelých 
prípadoch používanie textilných uterákov na osúšanie rúk,  
-  v odbornej spôsobilosti –  bez  dokladov o odbornej spôsobilosti zamestnancov 
-  v priebežnom vzdelávaní -  v realizácii a v evidencii školení vo veciach hygieny 
potravín  
-   v skladovaní potravín - spoločné uchovávanie druhov potravín s možným  vzájomný 
negatívnym ovplyvňovaním  (tepelne opracované s tepelne neopracovanými), nevybavenie 
priestorov  meracími zariadeniam a nedôsledná evidencia o sledovaní mikroklimatických 
podmienok skladovaných potravín, o nápravných opatreniach v prípade zistení prekročenia 
kritických  limitov v kritických kontrolných bodoch, zmrazovanie surovín na výrobu pokrmov 
dodávaných v nezmrazenom stave  
- v dodržiavaní zásad SVP, HACCP  
 
Najčastejšie zisťované nedostatky pri výrobe a manipulácii s lahôdkárskymi 
výrobkami : 
- v hygiene prevádzky – zatarasené priestory , znečistené stropy, nedostatočné 
odvetranie výrobných priestorov, ťažkočistiteľná podlaha 
- v odbornej spôsobilosti –   bez dokladu  o odbornej spôsobilosti 
- v manipulácii s potravinami – predaj šalátov po uplynutí dátumu spotreby, predaj 
potravín s prekrytými údajmi označenia  
– v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením –  zistený spätný zber 
výrobkov z predajni  
- v dodržiavaní zásad SPV a HACCP – nedostatočné vykonávanie monitoringu 
kritických kontrolných bodov a evidencie v súlade s SVP a HACCP 
 
Zisťované nedostatky pri výrobe a manipulácii  s cukrárskymi výrobkami : 
- v hygiene prevádzky – znečistenie stien a stropov najmä v priestoroch pečenia 
korpusov a v suchých skladoch, tiež vlhké s poškodenou maľbou, v jednom prípade 
s nánosom plesní, ťažká čistiteľnosť okrajových plôch manipulačných stolov, poškodená 
ťažkočistiteľná podlaha 
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- v osobnej hygiene- používanie textilných uterákov na osúšanie rúk zamestnancov, 
resp. nezabezpečenie prostriedkov na umytie a osúšanie rúk pri každom umývadle,  
nezabezpečenie teplej vody k umývadlu na umytie rúk vo WC pre zamestnancov 
- v overovaní pôvodu potravín – chýbali dodacie listy  
- odborná spôsobilosť – bez dokladu o OS 
- v skladovaní potravín - prekročenie teplôt uchovávaných rozpracovaných a finálnych  
cukrárenských  výrobkov  najmä v  čase ich maximálnej výroby,  prekročenie relatívnej 
vlhkosti v suchom sklade potravín, uchovávanie výrobkov po uplynutí  dátumu spotreby a tiež 
surovín používaných na ich výrobu , nevytvorenie podmienok na manipuláciu so surovinami 
(čerstvé zemiaky) používaných   na výrobu jedného druhu cukrárskeho výrobku 
- v dodržiavaní zásad SPV a HACCP – nedostatočné vykonávanie monitoringu 
kritických kontrolných bodov a evidencie v zmysle zásad správnej výrobnej praxe. 
 
Najčastejšie zisťované nedostatky  pri výrobe a manipulácii so zmrzlinou: 
- odborná spôsobilosť – nepredloženie dokladov o OS v troch  zariadeniach  
- v dodržiavaní zásad SPV a HACCP – nedostatočné vykonávanie monitoringu 
kritických kontrolných bodov a evidencie v zmysle zásad správnej výrobnej praxe 
 
Sankčné opatrenia:     
- § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bolo uložených 8 pokút  
vo výške 17 630 eur a v zmysle, 
-  § 57 zákona č. 355/2007 Z. z. boli uložené 19 pokút  vo výške  6 208  eur 
- blokových  pokút  63 , z toho : 
  28  v zmysle § 29 ods.1 b) zák.č. 152/1995 Z.z.  v sume 525  eur  
  35 pokút v zmysle § 56 zák.č. 355/2007 Z.z. v sume 630 eur   
- 1 výkon rozhodnutia podľa § 79, ods.3 zák. č. 71/1967 Zb. v sume 200 eur 
- úhrady nákladov  v 12 prípadoch v celkovej sume 1312 eur 
 
Uložené opatrenia: 
- v zmysle § 55 zák. č. 355/2007 Z. z. bolo na mieste uložených  10 opatrení 
- v zmysle § 19 zák. č. 152/1995 Z. z.  bolo v jednom prípade uložené opatrenie 
rozhodnutím  
- v zmysle § 19, 20  zák. č. 152/1995 Z. z. v spojení s článkom č.54 nariadenia ES 
a Rady č. 882/2004 bolo v jednom prípade uložené opatrenie na mieste  
- v zmysle zák. č. 355/2007 boli uložené v 3 prípadoch pokyny na odstránenie 
nedostatkov 
 
2. Zúčastňovať sa na sledovaní a hodnotení výživového stavu obyvateľov SR – 
programom „ Sledovanie stavu výživy obyvateľov SR“ podľa jeho požiadaviek. 
-  pozri úloha č. 3.2 z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR 
 
3.  Usmerňovať a vychovávať obyvateľov k správnej výžive hlavne informovaním 
občanov o zásadách správnej výživy, o nových druhoch výrobkov, ktoré spĺňajú 
požiadavky na predchádzanie srdcovocievnych ochorení, o rizikách vyplývajúcich 
z nesprávnej výživy a to formou prednášok a osvetovou  činnosťou pri previerkach . 

V rámci previerok bola naďalej priebežne vykonávaná činnosť spojená 
s usmerňovaním a výchovou obyvateľov k správnej výžive, informovaním o zásadách 
správnej výživy, o nových druhoch výrobkov s dôrazom na potraviny, ktoré spĺňajú 
požiadavky na predchádzanie srdcovo cievnych ochorení ako aj rizikách z nesprávnej výživy. 
Zamestnanci tunajšieho úradu sa  aktívne zúčastnili prednášok, ktoré boli prezentované  
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prevádzkovateľom a zamestnancom zariadení spoločného stravovania a výrobcom potravín 
s ohľadom na možnosť zapojenia sa do plnenia úloh a cieľov programu ozdravenia výživy 
obyvateľov Slovenskej republiky a to  výrobou  potravín so zníženým obsahom cukru, tuku 
rozširovaním sortimentu  výrobkov s ovocím a želatínových a zužovaním sortimentu 
s vysokým podielom tukových náplní vo výrobniach cukrárenských výrobkov.  
 Zároveň výchova obyvateľov k správnej výžive bola realizovaná aj v rámci prednášok 
pre skupiny v počte 29 , ktorých sa zúčastnilo celkom 1085 klientov. 
 
4. V rámci dozoru vykonávaného v ZSS oboznamovať prevádzkovateľov 
s možnosťami využívať pri príprave pokrmov potraviny s významným obsahom 
nutričných látok, v prípade požiadania kompetentnými orgánmi zúčastňovať sa na 
procese oceňovania potravín 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a úradných kontrolách vykonávaných 
v zariadeniach spoločného stravovania boli  prevádzkovatelia týchto zariadení priebežne 
oboznamovaní s možnosťou využívať, resp. uprednostňovať  pri príprave pokrmov potraviny 
s významným obsahom nutričných látok, napr. čerstvej zeleniny, cereálnych, celozrnných, 
nízkotučných a  kyslomliečnych výrobkov. 
 
5. Na požiadanie ÚVZ SR podieľať na podkladoch pre legislatívne normy 
s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo výžive. 
 Realizované  bolo poskytovaním výsledkov laboratórnych vyšetrení vzoriek požívatín 
v rámci vykonávaného monitoringu (napr. kontaminanty) a údajov o konzumácii potravín 80 
klientov z projektu „Sledovanie výživového stavu u vybraných vekových skupín“ u populácie 
z Košíc v roku 2008  v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z riešenia úloh medzinárodnej 
spolupráce EFSA.  
 
6.  Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou     
epidemiologicky  rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu      
dodržiavania mikrobiologických  kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad 
zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre 
celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov,  potravín pre dojčatá a malé deti a výživové 
doplnky a odber vzoriek na objektivizáciu dodržiavania SVP . 
 V zariadeniach s výrobou a manipuláciou epidemiologicky závažných požívatín boli 
vykonané kontroly zamerané o .i. na kontrolu vypracovania, zavedenia a trvalého 
uplatňovania princípov založených na zásadách  systému HACCP alebo správnej výrobnej 
praxe a sledovaná bola  zdravotná bezpečnosť epid. rizikových potravín.  
 
V roku 2009  bolo z výrobní a z distribučnej siete odobratých spolu: 
- 198 vzoriek cukrárenských výrobkov. V  mikrobiologických ukazovateľoch 
nevyhovelo kritériam hygieny procesu výroby 12 vzoriek cukrárenských výrobkov, z toho 6 
vzoriek pre  prekročenie počtu koliformných baktérií, 1 vzorka pre  prekročenie 
koagulázopozitívnych spafylokokov s   produkciou staph.enterotoxínu typ D a zároveň pre 
prekročenie počtu koliformných baktérií ; 3 vzorky pre prekročenie počtu kvasiniek a 2 
vzorky pre  
- prekročenie počtu koliformných baktérií a kvasiniek. V sledovaných  kritériách 
bezpečnosti potravín boli odobraté vzorky vyhovujúce, ako aj v sledovaných chemických 
ukazovateľoch. 
- 411 vzoriek lahôdkárskych výrobkov. V mikrobiologických ukazovateľoch  
nevyhovelo kritériám hygieny procesu výroby 23 vzoriek lahôdkárskych  výrobkov, a to 
4 vzorky  pre prekročenie počtu koliformných baktérií, 3 vzorky pre prekročenie počtu kolif. 
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bakt. a E.coli a 9 vzoriek pre prekročenie počtu   kvasiniek a 7 vzoriek  pre prekročenie počtu 
koliformných baktérií a kvasiniek a kritériam bezpečnosti potravín nevyhovela 1 vzorka 
pre  prekročenie počtu L.monocytogenes (okrem výrobcovi boli výsledky oznámené aj 
príslušnému RÚVZ ).  
- 110 vzoriek zmrzlín V mikrobiologických ukazovateľoch nevyhovelo kritériám 
hygieny procesu výroby 14  vzoriek  zmrzlín, a to 2 vzorky pre prekročenie počtu 
koliformných baktérií, 7 vzoriek pre prekročenie počtu kvasiniek,  3 vzorky pre prekročenie 
počtu plesní a 2 vzorky pre prekročenie počtu kvasiniek a plesní. V sledovaných  kritériách 
bezpečnosti potravín boli odobraté vzorky vyhovujúce ako aj v sledovaných chemických 
ukazovateľoch. 
 
7. Pri zistení alergénu alebo zakázanej látky v kozmetických výrobkoch okamžite 
realizovaž preventívne opatrenia v zmysle systému RAPEX – hlásenie, stiahnutie 
z obehu a pod. 
 V hodnotenom období roku 2009 z vyšetrených 18  vzoriek kozmetických výrobkov    
nebolo zistené použitie zakázanej látky ani alergénu. Realizácia preventívnych opatrení 
v zmysle  systému RAPEX – hlásenie,  stiahnutie   z obehu  a pod. nebola realizovaná. 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami bolo systémom 
RAPEX  Úradom verejného zdravotníctva SR 15 hlásení v ktorých bolo  oznámených  71 
druhov nebezpečných kozmetických výrobkov (z dôvodu zistenia  chemickej resp. 
mikrobiologickej nebezpečnosti). Predaj nebezpečných kozmetických výrobkov bol 
zisťovaný  v prevádzkach HM, SM, veľkoskladov, lekárňach a špecializovaných predajniach 
na území okresov Košíc. Predaj nebezpečných kozmetických výrobkov v priebehu roka 2009 
nebol zistený ani v jednom prípade. Výsledky o zisťovaní nebezpečných kozmetických 
výrobkov boli oznamované ÚVZ SR v stanovených termínoch.  
 
8. Presadzovať preventívne opatrenie v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie  
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové potraviny a to najmä  
dôsledným preverovaním pôvodu surovín, kvality pitnej vody, dodržiavania zavedeného 
HACCP pri kontrolách a odoberaním vzoriek potravín s cieľom zistiť obsah 
cudzorodých látok v potravinách. 
 Sledovanie dusičnanov a dusitanov, mykotoxínov a patulínu a rezíduí pesticídov  
v  potravinách pre dojčatá a malé deti – pozri hodnotenie plnenia  úlohy č.3.1 
 Zároveň boli sledované v potravinách pre  dojčatá a malé deti na báze mlieka obsah 
PCB (PCB kongenéry   28, 52, 101, 138, 153, 180 ) a ťažké kovy (Pb, Cd). 
 Na obsah PCB bolo  z distribučnej siete odobratých 10 vzoriek výrobkov, ktoré 
vyhoveli požiadavkám Potravinového kódexu SR. Zistené hodnoty sledovaných kongenérov 
boli nedetekovateľné. 
 Na obsah ťažkých kovov bolo spolu odobratých 60 vzoriek dojčenskej a detskej 
výživy (na báze napr. ovocia, zeleniny, mlieka, mäsa) a to na obsah olova, pričom všetky 
vzorky vyhoveli Nariadeniu komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne 
hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Pb).         
 
9. Podľa požiadaviek nadriadených orgánov podieľať sa na rozpracovaní 
spoločných EU princípov pre výkon úradnej kontroly nad potravinami v rámci 
viacročných národných plánov kontrol. 

254



 Princípy EU pre výkon úradnej kontroly nad potravinami boli zapracované do 
aktuálneho ročného plánu vypracovaného na základe  materiálu zaslaného  ÚVZ SR 
s použitím databázy z IS o registrovaných potravinárskych prevádzkach s ich zaradením do 
kategórie rizika, na ktorej je založená frekvencia výkonu kontrol. Materiál bol doplnený 
podľa usmernení ÚVZ SR .       
    
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení 
zdravotne škodlivých potravín prostredníctvom informačných systémov Spoločenstva, 
ako sú  Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami. Ihneď po zistení 
zdravotne škodlivých potravín zabezpečiť ich vyradenie  a stiahnutie z obehu, vykonať 
cielenú kontrolu. 
 V hodnotenom období boli rýchlym výstražným systémom pre potraviny  a krmivá, 
resp. oznámeniami z ÚVZ SR hlásené 3 druhy potravín a 3 druhy predmetov určených  na 
styk s potravinami:     
- Hlásenie RASFF č. 2009.0664 o nedeklarovaní mliečnej zložky v horkej čokoláde s 
pomarančovým olejom, od výrobcu: ALNATURA GmbH, Nemecko, distribúciu ktorej v 
Slovenskej republike zabezpečuje dm drogérie markt s.r.o. Na pántoch 18 Bratislava. 
- Výstražné hlásenie RASFF č. 2009.0652 zaslané Slovenskom „Dioxíny v treščej 
pečení“ výrobok pôvodom z Poľska  a bol distribuovaný aj v SR.  Reakcia - podľa 
požiadaviek bola venovaná zvýšená pozornosť uvedenému výrobku pri výkone úradnej 
kontroly potravín.  
- Hlásenie o Mäsovo-zeleninový príkrme Hami zelenina s teľacím mäsom , 
sklenený obal s obsahom 200 g, výrobca NUTRICIA , Poľsko, dát. Mim. Trvanlivosti 25.02 
2011 , v ktorom bolo zistené cudzie teliesko ( oznámenie listom ÚVZ SR zo dňa 9.9.2009 . 
Kontrolami vykonanými v zariadeniach METRO, Carrefour a HM Hypernova  neboli zistené 
výrobky s uvádzaným dátumom minimálnej trvanlivosti. 
  
Materiály a predmety určené na styk s potravinami:  
- Prijaté hlásenie  RASFF č. 2009.0021 o výskyte nebezpečného výrobku  - 
smaltovaný hrnček 1/8, dovoz do ČR a SR, predávaného spoločnosťou Kaufland, EAN 
8592148000117. 
- Prijaté hlásenie RASFF  č. 09-558 všeobecné varovanie pre kontrolné orgány o 
výskyte nebezpečného výrobku - Strunový krájač, Ø 9 cm, pôvodom z Číny. Laboratórnymi 
rozbormi sa zistilo, že výrobok nie je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ako je to deklarované 
na etikete výrobku a potraviny môžu byť pri jeho používaní kontaminované olovom.   
- Prijaté hlásenie  RASFF  č. 2009.1264  -  zhoršené zmyslové vlastnosti potravín po 
kontakte s plastovými pohármi na pitie z Číny: Trinkbecher Smiley 3ER, KIK výrobca 
Ningbo Dollar King Ind., Dongqiao Industrial Zone Yinz, Dingbo 315157 China. 
 Zamestnanci v uvedených prípadoch vykonali kontroly, resp. zisťovanie, 
o vykonaných kontrolách,  ich výsledkoch, vykonaných opatreniach   v prípade ich zistenia na 
trhu boli zaslané v stanovených termínoch správy UVZ SR v Bratislave. 
 
 
B. OBLASŤ OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 
 
1.   Vypracovať návrh kritérií správnej praxe pri lekárskom ožiarení  – vypracovať 
a uverejniť bezpečnostné návody a odporúčania. 

Jednou z najdôležitejších úloh vyplývajúcou zo Smernice Európskej únie je pre oblasť 
ochrany zdravia pred žiarením zavedenie systémov zabezpečenia kvality a kontroly kvality 
v rádiológii. Bezpečnosť pacientov je mimoriadne dôležitá súčasť zdravotného systému 
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a preto je potrebné vo všetkých oblastiach zdravotnej starostlivosti sledovať kvality 
a efektivitu vykonaných úkonov. Výkonom štátneho zdravotného dozoru zabezpečujeme 
regulovanie podmienok zaobchádzania  so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, sledovanie stavu 
ožiarenia obyvateľstva z rôznych zdrojov ionizujúceho žiarenia.  

Cieľom tejto úlohy je vypracovať náplne programov kvality hlavne pri lekárskej 
expozícií detí, pri zdravotnom skríningu, v intervenčnej rádiológii, pri CT vyšetreniach a pri 
rádioterapii v súlade s NV č. 340/2006 a medzinárodnými odporúčaniami. 
Plnenie úlohy: 
 Na riešenie tejto úlohy bola navrhnutá pracovná skupina, ktorej členova sú pracovníci 
odborov ochrany zdravia pred žiarením jednotlivých RÚVZ. Lekárske vyšetrenia je potrebné 
rozdeliť do niekoľkých skupín (mamografia, rádiodiagnostika, rádioterapia, CT vyšetrenia 
a pod.) a náplne programov kvality vypracovať osobitne pre jednotlivé skupiny vyšetrení. 
Potrebné je určiť systém skúšok prevádzkovej stálosti pre jednotlivé typy pracovísk.  

V rámci Košického kraja je v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach  v prevádzke 9 
CT zariadení, v Prešovskom kraji je 12 CT zariadení. Nové CT pracovisko bolo zriadené 
v Národnom ústave tuberkulózy a pľúcnych chorôb vo Vyšných Hágoch. Štátny zdravotný 
dozor sa vykonával v uplynulom období aj na týchto pracoviskách. Tieto zariadenia sú 
vybavené  programami na vyhodnocovanie dávkovej záťaže pacientov pri jednotlivých 
vyšetreniach a zaznamenávajú sa do dokumentácie. Tieto údaje majú význam pri sledovaní 
celkovej dávkovej záťaže pacientov.  

V zdravotníckych zariadeniach Košického kraja je v prevádzke 13 mamografických 
prístrojov a v Prešovskom kraji je 13 mamografických prístrojov. Nové mamografické 
pracoviská boli zriadené v Nemocnici v Kežmarku a  na Poliklinike V. Alexandra 
v Kežmarku. V rámci Košického kraja bol uvedený do prevádzky nový mamografický prístroj 
v NsP Trebišove. Ústav radiačnej ochrany spolu s Úradom verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky organizoval odborný seminár, dňa 19.5.2009 v Trenčíne, na ktorom boli 
spresnené náplne skúšok dlhodobej stability mamografických zariadení, čo prispeje k lepšej 
kontrole prístrojov na pracoviskách a k ochrane vyšetrovaných pacientov.  

Dňa 21.4.2009 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor ochrany 
zdravia pred žiarením organizoval odborný seminár pre pracovníkov, vykonávajúcich štátny 
zdravotný dozor a pracovníkov, ktorí vykonávajú skúšky dlhodobej stability na jednotlivých 
pracoviskách. Prerokované boli požiadavky na vykonávanie skúšok dlhodobej stability na 
zdravotníckych pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.  Diskusia bola zamerané na 
jednotnosť protokolov, ich zrozumiteľnosť a úplnosť. 

 
2. Vypracovať podrobné postupy a vzorové spôsoby zaznamenávania dávok, resp. 
údajov potrebných pre odhad radiačnej dávky pacientov tak, aby mohli 
prevádzkovatelia v jednotnej forme predkladať Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky záznamy o dávkach pacientov a písomné záznamy o počte 
a veľkosti ožiarenia.  
  
3. Vypracovať podklady pre software pre potreby spracovania a vyhodnotenia 
dávok pacientov pre rôzne rádiologické typy vyšetrení. 

Na riešenie týchto úloh boli zriadené dve pracovné skupiny pre rádiodiagnostiku 
a nukleárnu medicínu, ktoré budú riešiť úlohu č. 2 a úlohu č. 3. Členova pracovných skupín 
sú pracovníci odborov ochrany zdravia pred žiarením jednotlivých RÚVZ.  

Zvlášť sa bude pozornosť venovať vybraným rtg pracoviskám (pracoviská počítačovej 
tomografie, lekárska expozícia detí). V nasledujúcom období sa budú špecifikovať jednotlivé 
vekové kategórie, jednotlivé druhy vyšetrení ako aj jednotlivé typy prístrojov, ktoré sa pri 
jednotlivých vyšetreniach používali. 
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Na pracovnej porade v Látkach (19.-21.6.2007) bol prezentovaný postup riešenia pre 
nukleárnu medicínu. V prvom rade bolo potrebné vytvoriť dotazník pre pracoviská nukleárnej 
medicíny, ktorý  obsahuje údaje týkajúce sa aplikovaného rádionuklidu, aktivity, formy 
rádiofarmák a počet vyšetrení. Vypracovaný dotazník bol zaslaný na jednotlivé pracoviská 
nukleárnej medicíny v rámci Košického a Prešovského kraja. Na základe uvedených údajov 
pomocou vhodného softwaru je možné vypočítať dávku, ktorú pacient dostal.  

Pracovníci Oddelení nukleárnej medicíny naďalej zasielajú v mesačných hláseniach 
zoznam vyšetrených pacientov s konkretizáciou vyšetrenia a použitej formy rádionuklidu. 
Výsledky sa sumarizujú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné 
mesto. Pre zber údajov sa využíva nový súbor v programe ACCESS, ktorý vyhodnotí zároveň 
dávky pre jednotlivé vyšetrenia. Analýza získaných hodnôt pomôže pri stanovení dávkovej 
záťaže vyšetrených pacientov.  

V súlade s Nariadením vlády č. 340/2006 Z. z., všetky nové röntgenové prístroje 
musia byť vybavené, ak je to technicky možné pridruženým zariadením, ktoré informuje 
odborníka vykonávajúceho lekárske ožiarenie o veľkosti ožiarenia vyšetrovaného pacienta. 
Pri schvaľovaní pracovísk s novými zariadeniami sa prihliadalo na skutočnosť, či röntgenové 
prístroje sú vybavené takýmito zaznamenávacími zariadeniami. K splneniu základných 
princípov radiačnej ochrany prispieva aj skutočnosť, že v uplynulom období pri 
schvaľovacom konaní sa prihliadalo aj na skutočnosť, či aj staršie röntgenové prístroje sú 
vybavené takýmito prídavnými zariadeniami.  
 
Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a hodnotenie ožiarenia 
obyvateľstva.  

Cieľom monitorovania rádioaktivity v životnom  prostredí je získať podklady na 
hodnotenie a regulovanie ožiarenia obyvateľstva. Na tento účel je potrebné vykonávať 
kontinuálne meranie rádioaktivity v zložkách životného prostredia ako sú vzduch, voda, pôda 
a články potravinového reťazca. Všetky členské štáty Európskej únie sú preto povinné 
monitorovať a v pravidelných intervaloch oznamovať namerané výsledky prostredníctvom 
kontaktného miesta Európskej komisii.  

Riešenie úlohy je rozvrhnuté do nasledovných čiastkových úloh: 
Vypracovať podklady pre vytvorenie radiačnej monitorovacej siete. 
 Pre účely monitorovania sú zavedené – hustá a riedka monitorovacia sieť, v ktorých sa 
vykonávajú merania a odbery vzoriek kvartálne resp. mesačne a získané výsledky umožnia 
Európskej komisii vypočítať úrovne rádioaktivity v sledovanom regióne.  
Monitorovať radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky 
 Odbor ochrany zdravia pred žiarením, ako stála zložka radiačnej monitorovacej siete 
Slovenskej republiky zabezpečuje pravidelné merania zložiek životného prostredia (pôda, 
hydrosféra, vrátane pitných vôd, sedimenty, v jednotlivých zložkách potravinového reťazca – 
mlieko, ovocie, zelenina, krmoviny, obilniny a pod.) a pracovného prostredia (rádioaktívny 
aerosol, atmosferický spad, kontaminácia pracovných povrchov apod.). Vzorky sa 
gamaspektrometricky a rádiochemicky vyhodnocujú.  
Štatistické spracovanie získaných výsledkov poskytne informácie o zmene obsahu vybraných 
rádionuklidov v sledovaných zložkách životného prostredia a článkoch potravinového reťazca 
za päťročné intervaly od Černobyľskej jadrovej havárie. Zároveň porovnáme obsah 
jednotlivých rádionuklidov v konkrétnych lokalitách Košického a Prešovského kraja.  
 V rámci úloh monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí sa v roku 2009 
sledovali nasledovné parametre. 
Meranie príkonu dávkového ekvivalentu 

Merania PDE sa uskutočňujú  na streche budovy Hygieny žiarenia, Ipeľská č. 1.  
Údaje, ktoré boli získané meraniami sondou PDE FHZ 621 G-L2 sa zasielajú do centra 
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Slovenského ústredia radiačnej monitorovacej siete. Namerané hodnoty PDE sa pre obdobie 
od 1.1. – 31.12.2009 pohybujú v  intervale  78,41 – 129,27 nSv.h-1. Maximálna hodnota bola 
nameraná 19.12.2009 a minimálna 22.9.2009. Dlhodobý priemer PDE pre dané miesto je 
99,80 nSv.h-1. 
Plošné meranie príkonu dávkového ekvivalentu (TLD)  

Na 18-tich pevných stanovištiach v Prešovskom a Košickom kraji sú rozmiestnené 
termoluminiscenčné dozimetre (TLD), ktorých výmena a vyhodnotenie sa uskutočnili v dňoch 
8.1.-21.1.2009, 2.4.-7.4.2009, 2.7.-13.7.2009 a 1.10.-15.10.2009. Súčasne s výmenou 
termoluminiscenčných dozimetrov sa v daných lokalitách merali aj okamžité hodnoty PDE. 
Výsledky meraní ani na jednom stanovišti nezaznamenali zvýšené hodnoty od dlhodobého 
priemeru. Najvyššia hodnota bola nameraná dňa 12.10.2009 v lokalite – Rudná, t.j. 146 ± 4 
nSv.h-1.  Najnižšia  hodnota,  75 ± 4 nSv.h-1,  bola  stanovená v lokalite Štrbské Pleso, 
2.4.2009.  

Za účelom sledovania migrácie 137Cs v hĺbkovom profile vrstvenom na 0 – 5 cm, 5 – 
15 cm a 15 – 30 cm sa odobrali aj vzorky pôdy v lokalitách, kde sú rozmiestnené 
termoluminiscenčné dozimetre. Odobralo sa 54 vzoriek pôd a 18 vzoriek porastu, ktoré sa 
gamaspektrometricky vyhodnocovali. Maximálna hodnota 137Cs bola stanovená v vzorke 
pôdy z lokality Stará Voda - I. vrstva (32,60 ± 0,47 Bq.kg-1). Minimálna hodnota sa namerala 
vo vzorke pôdy z lokality Košice - I. vrstva (1,99 ± 0,39 Bq.kg-1). 
Aerosoly v ovzduší 

Merania aerosolov v ovzduší sa vykonávajú v priestoroch Slovenského 
hydrometeorologického ústavu v Stropkove – Tisinci a v lokalite Liesek, kde ich pracovníci 
odoberajú v mesačných intervaloch na veľké filtre, ktoré zasielajú na RÚVZ v Košiciach. 

Vyhodnocovanie filtrov (24) sa vykonávalo  gamaspektrometrickou analýzou. 
Výsledky meraní aktivity 137Cs ani v jednom prípade nezaznamenali zvýšené hodnoty od 
dlhodobého priemeru. Najvyššia hodnota pre lokalitu Tisinec bola stanovená vo vzorke 
aerosolového filtru odobraného v mesiaci február 2009, t.j. 3,2.10-6 ± 5,05.10-7 Bq.m-3. 
Maximálna hodnota 137Cs pre lokalitu Liesek je 3,86.10-6 ± 5,35.10-7 Bq.m-3 a bola stanovená 
v mesiaci január 2009. 
Spad 

Odberové miesto pre spad sa nachádza na streche budovy RÚVZ, Ipeľská č. 1,  
Košice.  Vyhodnocovanie aktivity vzoriek spadu sa robí raz mesačne. Výsledky nameraných  
hodnôt sa pohybovali na  úrovni minimálnej detekovateľnej aktivity 137Cs. Maximálna 
hodnota rádiocézia bola nameraná vo vzorke za mesiac január : 2,6 ± 0,45 Bq.m-2. V januári v 
roku 2009 bola odobratá vzorka snehu. V meranej vzorke nebola zaznamenaná zvýšená 
hodnota rádioaktivity.   
Meranie vzoriek potravinového reťazca 

V hodnotenom období sa pokračovalo v spracovávaní a meraní vzoriek potravín 
(ovocie, zelenina, obilniny a huby), ktoré boli odobraté v jednotlivých okresoch Košického 
a Prešovského kraja. U plodín sú hmotnostné aktivity na tak nízkej úrovni, že sa vytvárajú 
zmesné vzorky. Pomocou špeciálnej metodiky sa 137Cs koncentruje a vzorky sa pripravujú na 
meranie. Merania sa vykonávajú gamaspektrometrickou analýzou.  

V rámci  monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí boli v roku 2009 odoberané 
aj vzorky kravského mlieka v mliekarni - Kežmarok a na troch družstvách (Turnianska Nová 
Ves, Perín a Jarovnice). V zlievaných mesačných vzorkách sa gamaspektrometricky 
stanovujú hodnoty 137Cs a rádiochemicky 90Sr. Obsah 137Cs vo vzorkách kravského mlieka sa 
pohybuje v intervale 0,02 až 0,05 Bq.l-1.  

Gamaspektrometricky boli vyhodnotené aj vzorky kŕmneho jačmeňa, sladu, 
sladovníckeho jačmeňa a sladového kvetu zo sladovne v Michalovciach. Vo vzorkách sa 
namerali hodnoty 137Cs v intervale od 0,28 do 0,50 Bq.kg-1. 
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V súvislosti s požiadavkou Európskej únie sa odoberá aj vzorka celodennej stravy bez 
diétnych obmedzení na pracoviskách Fakultnej nemocnice L. Pasteura. Z odobratých vzoriek 
sa vytvára zmesná vzorka, ktorá sa po spracovaní gamaspektrometricky vyhodnocuje. 
Maximálna hodnota sa dosiahla vo vzorke celodennej stravy odobratej v mesiaci marec (2,13 
± 0,04 Bq.kg-1). 
Rádioaktivita stavebných materiálov 

Na obsah prírodných rádionuklidov sa vyšetrilo 40 vzoriek stavebných materiálov a 
surovín. V odobratých vzorkách sa stanovovala aktivita nasledujúcich rádionuklidov: 226Ra, 
232Th, 40K a index hmotnostnej aktivity.  Prekročenie úrovne 120 Bq.kg-1 pre 226Ra bolo 
zistené u vzorky žiaruvzdorný betón – INTOCAST Košice – 256,8 ± 2,0 Bq.kg-1. Minimálna 
hodnota 226Ra bola stanovená vo vzorke prírodného kameniva firma VSK Mineral Košice – 
2,19 ± 0,11 Bq.kg-1. 
Prírodná  rádioaktivita vo vodách 

Z rádiologického hľadiska sa vyšetrilo 591 vzoriek vôd zo 150 odberových miest. 
Uskutočnilo sa v nich 713 rádiochemických vyšetrení.  

Vo vzorkách pitných vôd (271) zo 112 odberových miest boli stanovené nasledovné 
ukazovatele - celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a objemová 
aktivita 222Rn. V ukazovateli celková objemová aktivita alfa odvodená zásahová úroveň 0,20 
Bq/l nebola prekročená u žiadnej vzorky. Ani v ukazovateli celková objemová aktivita beta 
nebola prekročená smerná hodnota 0,50 Bq.l-1. 

V ukazovateli objemová aktivita 222Rn bola smerná hodnota 100 Bq.l-1 prekročená 
u jednej vzorky. Zistená bola vo vzorke z verejného vodovodu Materská škola – kuchyňa vo 
Vyšnom Klatove, okres Košice-okolie – 116,6 ± 1,1 Bq.l-1. 

Z 21 lokalít bolo odobratých 81 vzoriek minerálnych vôd. Vykonalo sa v nich 101 
vyšetrení. Vo vzorkách minerálnych vôd sa oproti pitným vodám zaznamenávali vyššie 
hodnoty rádioaktivity. Tá sa však pohybovala na úrovni dlhodobých priemerných hodnôt 
charakteristických pre daný zdroj vody. Maximálna hodnota celkovej objemovej aktivity alfa  
3,81 ± 0,86 Bq.l-1 bola stanovená vo vzorke vody z prameňa Sv. Kríža na Sivej Brade. 
Maximálna hodnota celkovej objemovej aktivity beta – 4,32 ± 1,47 Bq.l-1 bola stanovená vo 
vode z vrtu Cígeľka v Cígeľke (okr. BJ). Maximálna objemová aktivita 222Rn – 265,6 ± 1,4 
Bq.l-1 bola zaznamenaná vo vode z prameňa Sv. Ondreja na Sivej Brade (okr. LE).  

Z 10 lokalít bolo odobratých 40 vzoriek termálnych vôd. Vykonalo sa v nich 50 
vyšetrení. Vo vzorkách termálnych vôd sa oproti minerálnym a pitným vodám zaznamenali 
vyššie hodnoty rádioaktivity. Tá sa pohybovala na úrovni dlhodobých priemerných hodnôt 
6charakteristických pre daný zdroj vody.  

Rádioaktivita minerálnych a  termálnych vôd je určovaná predovšetkým vlastnosťami  
geologického podložia lokalít, v ktorých sa vrty nachádzajú. 

52 vzoriek povrchových vôd bolo odobratých z 19 lokalít a uskutočnilo sa v nich 79 
vyšetrení rádioaktivity. V meraných vzorkách neboli zaznamenané zvýšené hodnoty 
rádioaktivity. Hodnoty v ukazovateli celková objemová aktivita alfa sa pohybovali pod 
detekčnou úrovňou , v ukazovateli celková objemová aktivita beta maximálna hodnota bola 
stanovená  0,13 ± 0,02 Bq.l-1. 
 Spolu so vzorkami vôd sa z odberových miest odoberajú aj vzorky riečnych 
sedimentov. Tieto sa gamaspektrometricky vyhodnocovali. Najnižší obsah 137Cs bol  
nameraný vo  vzorke sedimentu z rieky Dunajec, lokalita Červený Kláštor ( 0,42 ± 0,04 
Bq.kg-1) a maximálna hodnota bola nameraná vo vzorke sedimentu z rieky Hornád, lokalita 
Krásna n/Hornádom ( 8,35 ± 0,14 Bq.kg-1).  
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C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006 – 2010 
 Preventívno-výchovné pôsobenie sme orientovali predovšetkým na mladú generáciu, 
predmetom nášho záujmu však sú aj ostatné vekové kategórie. Konkrétne realizačné výstupy 
sa týkajú plnenia cieľov NPPZ č. 1, 2, 4, 5, 6, 10. 
 
Cieľ č. 1: Zdravý životný štýl 

Iniciatívy zamerané na zvyšovanie zdravotného uvedomenia cestou informačno-
propagačnej a intervenčnej činnosti môžeme zhrnúť nasledovne: 

Propagačnou činnosťou sme podporili celoslovenskú súťaž esejí pre stredoškolákov 
na tému „Zdravie mladých ľudí mojimi očami“, ktorej celonárodným organizátorom bol 
ÚVZ SR. Propozície súťaže spolu s 2 druhmi plagátov sme zaslali na 59 SŠ v Košiciach a 4 
SŠ v okrese Košice-okolie.  

V mesiaci jún sme sa podieľali na propagácii celoslovenskej kampane na tému 
„Čo robiť počas horúčav?“, ktorú iniciovali ÚVZ SR a Kancelária WHO na Slovensku. V tej 
súvislosti sme oslovili materské centrá, základné a stredné školy, centrá voľného času a denné 
centrá (kluby dôchodcov) v Košiciach a okolí a zaslali sme im informačný leták 
pod rovnomenným názvom doložený metodickým listom.   

 Všetkým základným a stredným školám v Košiciach a okolí sme elektronickou poštou 
distribuovali príručku: „Prevencia samovrážd: príručka pre učiteľov a ostatných pracovníkov 
školstva“. Oslovili sme tiež Slovenskú lekársku komoru - Regionálnu komoru v Košiciach, 
ktorá vyhovela našej požiadavke ohľadom zabezpečenia distribúcie 2 príručiek: „Prevencia 
samovrážd: príručka pre praktických lekárov“, „Prevencia samovrážd: príručka 
pre zdravotníckych pracovníkov v primárnej zdravotnej starostlivosti“, tie boli elektronicky 
zaslané subregionálnym komorám v okresoch Košice I. - IV. a Košice-okolie. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť na školách sme realizovali v zmysle aktivizačného 
pôsobenia, v ktorom sa spájali metódy hovoreného slova s názornými ukážkami, distribúciou 
propagačno-náučných materiálov i premietnutím videofilmov a vedomostná úroveň 
sa overovala formou spätnej väzby pri besedách, diskusiách, prácou v skupinách a pod.  

V hodnotenom období (t. j. v II. polroku školského roka 2008/2009 a v I. polroku 
školského roka 2009/2010) sme skupinové edukačné aktivity s nižšie uvedenými témami 
uskutočnili na 17 základných, 9 stredných školách a 1 vysokej škole: 
− Prevencia drogových závislostí  
ZŠ Gemerská 2: 9. ročník (46 žiakov) 
ZŠ Masarykova 19: 8. ročník (39 žiakov) 
ZŠ Staničná 13: 9. ročník (55 žiakov) 
ZŠ Jasov 23: 5. ročník (36 žiakov) 
ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč: 8. - 9. ročník (48 žiakov) 
Cirkevná ZŠ sv. košických mučeníkov Ždaňa: 2., 4. - 9. ročník (50 žiakov) 
Športové gymnázium, Trieda SNP 104: sexta (9 študentov) 
Hotelová akadémia, Južná tr. 10: 1. ročník (41 študentov), 2. ročník (15 študentov) 
SOŠ Kukučínova 23: 1. ročník (88 študentov) 
− Prevencia fajčenia   
ZŠ Belehradská 21: 7. ročník (46 žiakov) a 9. ročník (21 žiakov) 
ZŠ Bernolákova 18: 9. ročník (65 žiakov) 
ZŠ Gemerská 2: 5. - 8. ročník (174 žiakov) 
ZŠ Juhoslovanská 2: 1. - 4. ročník (104 žiakov) 
ZŠ Nám. L. Novomeského 2: 2. ročník (21 žiakov) a 3. ročník (34 žiakov) 
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ZŠ Staničná 13: 7. ročník (20 žiakov), 9. ročník (30 žiakov) 
ZŠ Društevná pri Hornáde, Hlavná 5: 7., 8., 9. ročník (66 žiakov) 
ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč: 5. - 7. ročník (75 žiakov) 
Cirkevná ZŠ sv. košických mučeníkov Ždaňa: 2., 4. - 9. ročník (50 žiakov) 
Gymnázium, Park mládeže 5: 2. ročník (54 študentov) 
Hotelová akadémia, Južná tr. 10: 1. ročník (86 študentov) a 2. ročník (60 študentov) 
SOŠ Kukučínova 23: 1. ročník (88 študentov) 
− Zdravý životný štýl a zdravá výživa  
ZŠ Gemerská 2: 1. - 4. ročník (123 žiakov) 
ZŠ Nám. L. Novomeského 2: 1 - 3. ročník (221 žiakov) 
ZŠ Nám. L. Novomeského 2: 1. - 2. ročník (109 žiakov) 
Súkromná ZŠ Starozagorská 8: 1. - 4. ročník (32 žiakov)       
− Zdravý životný štýl a hygiena životného prostredia  
Súkromná ZŠ Starozagorská 8: 1. - 4. ročník (53 žiakov) 
Cirkevná ZŠ sv. košických mučeníkov Ždaňa 96: 1. - 4. ročník (35 žiakov) 
− Zdravý životný štýl, osobná hygiena, prevencia infekčných ochorení 
ZŠ Družstevná pri Hornáde, Hlavná 5: 2. - 4., 7., 9. ročník (33 žiakov) 
Špeciálna ZŠ Inžinierska ul. 24: 1. - 9. ročník (40 žiakov)  
− Stomatohygiena 
ZŠ Belehradská 21: 1. - 5. ročník (173 žiakov) 
ZŠ Masarykova 19/A: 7. ročník (41 žiakov) 
ZŠ Ulica Jána Pavla II. 1. - ŠK: I. stupeň (126 žiakov) 
ZŠ Jasov 23: 0. - 1. ročník (50 žiakov) 
Cirkevná ZŠ sv. košických mučeníkov Ždaňa 96: 1. - 4. ročník (35 žiakov) 
− Prvá pomoc 
ZŠ Ľ. Fullu Maurerova ul. 21: 1. - 4. ročník (139 žiakov)  
− Onkologická výchova 
ZŠ Belehradská 21: 8. ročník (35 žiakov) 
− Výchova k zodpovednému partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu 
ZŠ Masarykova 19/A: 6. - 7. ročník (40 žiakov) 

 ZŠ Ulica Jána Pavla II. 1: 8. ročník (57 žiakov) 
 Špeciálna ZŠ Inžinierska ul. č. 24: I. - II. stupeň (59 žiakov) 
 ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč: 7. - 9. ročník (78 žiakov) 
 ZŠ Jasov 23: 5. - 9. ročník (55 žiakov) 

− Hrou proti AIDS 
ZŠ Belehradská 21:  9. ročník (56 žiakov)   
ZŠ Belehradská 21:  9. ročník (60 žiakov)   
ZŠ Gemerská 2: 9. ročník (40 žiakov)  
ZŠ Gemerská 2: 9. ročník (60 žiakov) 
ZŠ Masarykova 19/A: 9. ročník (25 žiakov) 
ZŠ Masarykova 19/A: 9. ročník (50 žiakov) 
ZŠ Nám. L. Novomeského 2: 9. ročník (100 žiakov) 
ZŠ Polianska 1:  9. ročník (25 žiakov)  
ZŠ Požiarnická 3: 9. ročník (40 žiakov) 
ZŠ Staničná 13: 8. ročník (75 žiakov) 

 ZŠ Ulica Jána Pavla II. 1: 9. ročník (60 žiakov)       
      ZŠ Ulica Jána Pavla II. 1: 9. ročník (50 žiakov) 
      ZŠ Jasov 23: 9. ročník (50 žiakov) 
      Gymnázium, Park mládeže 5: 1. ročník (54 študentov) 

Gymnázium, Alejová 1: 1. ročník (55 študentov) 
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SZŠ Kukučínova 40: 1. ročník (60 študentov)       
 SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2: 1. ročník (55 študentov) 
      Súkromná SOŠ Bukovecká 17: 1. ročník (50 študentov) 

SOŠ Košice-Šaca, Učňovská 5: 1. ročník (60 študentov) 
LF UPJŠ, Košice (20 študentiek)  

 
 Poradenstvo v oblasti využívania zdravotnovýchovných metodík, postupov 
a obsahového zamerania tematických celkov z výchovy k zdraviu bolo na požiadanie 
poskytnuté 17 základným školám (25x osobne, 1x písomne), 9 stredným školám (14x osobne, 
1x písomne). Z nášho podnetu sme písomne usmerňovali školy podľa aktuálnosti. 
(Korešpondencia so všetkými základnými školami v Košiciach a okolí bola organizovaná 
elektronicky, so strednými školami v Košiciach a okolí sme komunikovali prostredníctvom 
VÚC cez e-mailovú distribučnú službu a samostatné elektronické adresy získané cez Krajský 
školský úrad v Košiciach.)  
 Podobne, na požiadanie, resp. podľa aktuálnosti poskytujeme poradenskú činnosť 
v oblasti práce so zdravotnovýchovným propagačným materiálom (letáky, plagáty, brožúry) 
a v oblasti výpožičky videofilmov z našej filmotéky. Využívanie videofilmov, z hľadiska 
počtu premietnutí pri aktivitách, resp. počtu zapožičaných titulov, má oproti predchádzajúcim 
rokom stúpajúci trend.  
 Na základe uznesenia vlády SR k Programu podpory zdravia znevýhodnených 
komunít na Slovensku na roky 2007 - 2015 (predkladateľ: MZ SR) a inštrukcií ÚVZ SR 
(celoslovenského garanta) sme v roku 2007 začali na predmetnom programe participovať. 
Je určený pre komunity žijúce v segregovaných a separovaných osídleniach. V hodnotenom 
roku sa v plnení úloh programu v súčinnosti s terénnymi komunitnými pracovníkmi 
pokračovalo.  

Participovali sme na projekte „STOPA“ (Systém Tínedžerskej Osvety, Prevencie 
Alkoholizmu a iných závislostí), ktorého hlavným riešiteľom je Združenie Pre lepší život, 
Rankovce. Projekt v roku 2008 bol zameraný na výcvik peer aktivistov z radov Rómov 
(18 dobrovoľníkov) v problematike prevencie závislostí, do ktorého sme boli zainteresovaní 
ako lektori vybraných tematických celkov. Dve z peer aktivistiek – účastníčok vzdelávania 
absolvovali návštevu spojenú s inštruktážou k práci v Poradni na odvykanie od fajčenia 
s cieľom vedieť sprostredkovať informácie z oblasti prevencie tabakizmu svojim rovesníkom 
a ostatným vekovým skupinám z radov Rómov - fajčiarov. Koordinátorke uvedeného 
projektu, Bc. F. Ondrašíkovej, sme na požiadanie poskytli 10 druhov zdravotnovýchovných 
materiálov z problematiky sexuálnej výchovy a prevencie HIV/AIDS, pre aktivity 
organizované na základných školách a komunitných centrách v kecerovsko-olšavskom 
mikroregióne. 
 V projektovej úlohe „Primárna prevencia črevných parazitárnych nákaz u detí 
predškolského veku“ pokračujeme zdravotnovýchovnou etapou – súčasťou ktorej je tvorba 
a šírenie informačných letákov - popis plnenia je uvedený v cieli NPPZ č. 2.  
 V súvislosti s úmrtím maloletých rómskych detí v nelegálnych osadách na území 
mesta Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach zvolal pracovné stretnutie dňa 
19. 3. 2009, ktorého sme sa zúčastnili. Tematicky bolo zamerané na skoordinovanie postupov 
a činností subjektov, vykonávajúcich opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, a na prijatie opatrení na predchádzanie, obmedzovanie a odstraňovanie vplyvov, 
ktoré ohrozujú biopsychosociálny vývin detí žijúcich v nelegálnych osadách na území mesta 
Košice. 
 Na stretnutí boli prítomní zástupcovia z VÚC, Magistrátu mesta Košice, starostovia 
košických mestských častí, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, zástupkyňa 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníci z oblasti sociálno-právnej ochrany detí 
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a sociálnej kurately, zástupcovia polície a z RÚVZ v Košiciach. Za našu stranu sme 
prezentovali činnosť komunitných terénnych zdravotníckych asistentov a ponúkli sme 
spoluprácu so sociálnymi terénnymi pracovníkmi. Následne sme iniciovali pracovné stretnutie 
na Magistráte mesta Košice, kde bola dohodnutá perspektíva spolupráce.  
 Zúčastnili sme sa dvojdňovej medzinárodnej konferencie Rómovia – Roma – 
Romanies, kultúra a vzdelávanie, ktorá sa konala na pôde Štátnej vedeckej knižnice 
v Košiciach (25. - 26. 3. 2009). Organizátormi podujatia boli: ŠVK v Košiciach, 
Veľvyslanectvo USA v SR, Goetheho inštitút Bratislava, Stredná umelecká škola, Exnárova 
8, Košice, Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice). Konferencia bola zameraná 
na uplatnenie rómskeho jazyka vo vzdelávacom systéme, na identitu Rómov, drogovú 
problematiku, chudobu v rómskych komunitách, ako aj hľadanie alternatív v oblasti 
vzdelávania a kultúry tejto minority. Sprievodnými akciami bol koncert študentov zo Strednej 
umeleckej školy na Exnárovej ulici v Košiciach v priestoroch Starej radnice a vernisáž 
výstavy s názvom „Tolerancia“ v Rotunde na Zbrojničnej ulici. Záštitu nad konferenciou mal 
podpredseda vlády SR, Dušan Čaplovič. 
 Na podujatí International conference on Roma health s medzinárodnou účasťou, ktoré 
sa konalo na Lekárskej fakulte UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach v dňoch 11. - 12. 9. 2009, sme 
vystúpili s príspevkom State of oral health of Gypsy children in the kindergartens - Stav 
ústneho zdravia rómskych detí v predškolských zariadeniach (od autorov: Frankovič, K., 
Schnitzerová, E., Gregová, S., Čisláková, G., Švída, M.). Hlavným organizátorom 
konferencie bola LF UPJŠ v Košiciach, pod Asociovaných partnerov a koordinátora MEHO 
projektu EÚ, Úradu vlády a splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Kancelárie WHO 
v Bratislave.    
 Ďalšie podujatie, ktorého sme sa zúčastnili bol národný seminár k projektu "Zdravie a 
rómska komunita: Analýza situácie v Európe", ktorý usporiadala mimovládna organizácia 
Partners for Democratic Change Slovakia, o. z. v Bratislave dňa 26. 10. 2009. Na seminári 
boli prezentované údaje o zdravotnom stave rómskej populácie získané zo všetkých regiónov 
Slovenska, s cieľom vytvorenia účelných stratégií a politík na zníženie nerovností v prístupe 
k zdravotníckym službám. Výskum v rámci uvedeného projektu prebiehal paralelne v 7 
krajinách Európy. 
 
Cieľ č. 2: Starostlivosť o zdravie  

Deťom školského veku a mládeži boli určené prednáškové bloky z oblasti prevencie 
závislostí, výchovy k zodpovednému partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu, zdravého 
životného štýlu i osvojovania si poznatkov z oblasti osobnej hygieny a stomatohygieny 
(pozri NPPZ – Cieľ č. 1).   

Pri aktivitách určených najmä deťom predškolského veku sa hravou formou približujú 
najmä základy stomatohygieny s cieľom fixovať u nich návyky podporujúce orálne zdravie 
(pozri bod 9.3.).  

V zmysle inštančného postupu, resp. dožiadania ÚVZ SR sme spracovali a zaslali 
podklady, ktoré sa týkali napríklad: 
- vyhodnotenia činností a úloh Oddelenia výchovy k zdraviu za roky 2008 a 2009 
v súvislosti s plnením Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR – kapitoly 
č. 9 Podpora zdravia a Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2006 – 2010, 
- prehľadu aktivít súvisiacich s plnením Národného akčného plánu pre problémy 
s alkoholom realizovaných v Košiciach a okolí za I. polrok 2009, 
- vyhodnotenia aktivít regionálnej kampane zameranej na hygienu a dezinfekciu rúk, 
- prehľadu aktivít, týkajúcich sa problematiky prevencie infekcie HIV/AIDS 
pre medzinárodný projekt Sunflower,  
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- prehľadu príspevkov uverejnených v masmédiách za RÚVZ Košice (s mesačnou 
periodicitou vždy k 5. dňu nasledujúceho mesiaca), 
- účasti zamestnancov Odboru podpory zdravia, Oddelenia výchovy k zdraviu 
na vzdelávacích a odborných aktivitách v roku 2009, 
- dotazníkového prieskumu spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR 
(realizátor prieskumu), 
- rozsahu využitia DVD rozprávky s názvom Lakomý syseľ v rámci projektu 
„Zdravotnovýchovné pôsobenie u detí predškolského veku – Stomatohygiena“, 
- charakteristiky projektovej úlohy regionálneho charakteru „Telesná zdatnosť žiakov 
základných a stredných škôl v košickom regióne“ (štúdie, intervencie). 
 Zabezpečovali sme externe vysokoškolskú výučbu predmetu Výchova k zdraviu 
(externe) na LF UPJŠ v Košiciach, v rámci odboru Verejné zdravotníctvo v 2. ročníku 
bakalárskeho štúdia a 1. ročníku magisterského štúdia (dennej i externej formy) 
v akademickom roku 2008/2009, v tej súvislosti boli univerzite zaslané podkladové materiály 
odučených hodín. 
 V akademickom roku 2008/2009 (v januári) sme participovali na výučbe predmetu 
Komunikácia s médiami pre 2. ročník  magisterského štúdia externej formy.  
 V letnom semestri v období od 6. 7. do 17. 7. 2009, Odbor podpory zdravia bral 
patronát nad letnou odbornou praxou študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia (dennej formy) 
odboru Verejné zdravotníctvo LF UPJŠ v Košiciach. 
 V akademickom roku 2009/2010 v zimnom semestri sme na zmienenej univerzite 
opätovne externe učili predmet Výchova k zdraviu v 2. ročníku bakalárskeho štúdia (dennej 
a externej formy) odboru Verejné zdravotníctvo. Výučbu sme realizovali podľa nami 
zostaveného plánu a s mesačnou periodicitou sme škole predkladali výkazy odučených hodín. 

V nadväznosti na plnenie Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít 
na Slovensku na roky 2007 – 2008 a 2009 – 2015, jeho dielčej časti Monitorovanie 
zdravotného stavu vybranej populačnej skupiny v regióne, riešime projektovú úlohu 
„Primárna prevencia črevných parazitárnych nákaz u detí predškolského veku“. Do jej 
realizácie boli zainteresované odbory: podpora zdravia, lekárska mikrobiológia (NRC 
pre črevné parazitózy) a komunitní pracovníci.  

S plnením danej úlohy "Primárna prevencia črevných parazitárnych nákaz u detí 
predškolského veku" sme začali v októbri 2007. Hlavní riešitelia a odborní garanti sú – ako je 
vyššie uvedené - Odbor podpory zdravia (Oddelenie výchovy k zdraviu) a Odbor lekárskej 
mikrobiológie (RÚVZ Košice). Spoluriešiteľmi sú 4 materské školy (MŠ Bidovce, 
MŠ Boliarov, MŠ Kecerovce, MŠ Rankovce), ich zriaďovatelia (obecné úrady) a príslušní 
praktickí lekári pre deti a dorast.  

Predmetná projektová úloha je pokračovaním štúdie z rokov 1999/2000 a 2003. 
Jej hlavným cieľom bolo zistiť aktuálnu prevalenciu črevných parazitárnych nákaz u detí 
predškolského veku vo vybraných obciach okresu Košice-okolie, organizačne zabezpečiť 
preliečenie pozitívnych prípadov, navrhnúť a realizovať cielenú zdravotnovýchovnú 
intervenciu pre deti ako aj kontaktnú dospelú populáciu (najmä matky). 
 V zmysle vypracovaného harmonogramu činnosti, sme štatisticky spracovali údaje 
získané dotazníkovým prieskumom u rodičov detí zo zapojených MŠ. Vybrané výsledky 
analýzy sme prezentovali na XVII. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou 
„Životné podmienky a zdravie“ (Štrbské Pleso, 21. - 23. 9. 2009) v príspevku na tému 
„Primárna prevencia črevných parazitárnych nákaz u detí predškolského veku vo vybraných 
materských školách v okolí Košíc“ (od autorov: Schnitzerová E., Gregová S., Šmídeková I., 
Masica, I. et al.). Obdobne sme o doterajších výsledkoch projektu a o ďalšom jeho smerovaní 
na regionálnej úrovni informovali na vysokoškolskom seminári organizovanom na RÚVZ 
Košice, kde sme vystúpili s príspevkom pod názvom „Primárna prevencia črevných 
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prazitárnych nákaz u detí predškolského veku vo vybraných materských školách v okrese 
Košice-okolie“ (od rovnakého autorského kolektívu), ktorý odznel dňa 19. 11. 2009.  

Zapojili sme sa do medzinárodnej kampane pod heslom „Umývaj si ruky – zachrániš 
život“ (Save Lives: Clean Your Hands), ktorá je súčasťou programu SZO pod názvom „First 
Global Patient Safety Challenge, Clean Care is Safer Care“ – globálnej výzvy pre zdravie 
pacientov, zdravotníckeho personálu a verejnosti. Jednou z úloh programu bola propagácia 
hygieny rúk. Iniciátorom kampane na Slovensku bol ÚVZ SR. Predmetnú aktivitu 
sme spropagovali viacerým subjektom (základným a stredným školám, centrám voľného času, 
materským centrám, komunitným centrám a denným centrám pre seniorov v Košiciach 
a okolí), ktorým sme zaslali sprievodný list a 2 informačné letáky pod identickým názvom 
„Národná kampaň – Hygiena a dezinfekcia rúk, s rôznym cieľovým určením z hľadiska 
veku“.  

Na webovú stránku RÚVZ Košice, sme v priebehu hodnoteného obdobia umiestnili 
do položky „Aktuality“ príspevky k nasledovným témam: „Akcia – odvykanie od fajčenia 
na pracoviskách Všeobecnej zdravotnej poisťovne“, „Národná kampaň – Hygiena 
a dezinfekcia rúk (leták)“, „Akcia pre verejnosť pri príležitosti 31. mája – Svetového dňa bez 
tabaku – Poradňa na odvykanie od fajčenia a Poradňa zdravia (upútavka)“. Priebežne 
sa pripravujú podklady pre inováciu podstránok, týkajúcich sa profilu činnosti odboru 
a oddelenia (v položke Menu – Poradne). 

Odbor podpory zdravia – Oddelenie výchovy k zdraviu sa v spolupráci s Odborom 
Hygieny detí a mládeže pri RÚVZ Košice podieľal na edícii letáku grafickou úpravou so 
zameraním na „Prevenciu chrípky a chrípke podobných ochorení na školách“ s určením pre 
riaditeľov všetkých škôl na území mesta Košice a okresu Košice-okolie. 

So zámerom prezentovať odbornú činnosť, sme sa aktívne zúčastnili 
dvoch celoslovenských konferencií a štyroch konferencií s medzinárodnou účasťou: 
− Konferencie s medzinárodnou účasťou VI. martinské dni hygieny – Verejné 
zdravotníctvo (11. - 12. marca 2009 v Martine) – s príspevkom (posterom): "Informovanosť 
študentov odboru Verejného zdravotníctva o drogách a jej využitie v príprave na prevenciu 
drogových závislostí" (autorka: Schnitzerová, E.). Organizátormi podujatia boli: JLF UK 
Martin, MFN Martin, RÚVZ so sídlom v Martine, Slovenská epidemiologická 
a vakcinologická spoločnosť SLS, Bratislava, Spolok lekárov SLS, Martin). 
− Konferencie 18. dní zubných lekárov SKZL - Regionálnej komory Košice, spojenej 
s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu (5. - 6. júna 2009 v KSC Južan 
pri Miestnom úrade MČ Košice - Juh) s príspevkom „Kazivosť chrupu u detí v predškolských 
zariadeniach (od autorov: Frankovič, K., Schnitzerová, E., Gregová, S., Čisláková, G.). 
Organizátorom podujatia bola SKZL - RK Košice. 
− International conference on Roma health s medzinárodnou účasťou (11. - 12. 
septembra 2009 na Lekárskej fakulte UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach), kde sme vystúpili 
s príspevkom „State of oral health of Gypsy children in the kindergartens“ (od autorov: 
Frankovič, K., Schnitzerová, E., Gregová, S., Čisláková, G, Švida M). Hlavným 
organizátorom konferencie bola: LF UPJŠ v Košiciach, pod záštitou Asociovaných partnerov 
a koordinátora MEHO projektu EÚ, Úradu vlády a splnomocnenkyne vlády pre rómske 
komunity, Kancelárie WHO v Bratislave. 
− Krajského seminára SKZL - Regionálnej komory Košice, spojeného s výstavou 
výrobkov a zariadení pre stomatológiu (18. septembra 2009 v KSC Južan pri Miestnom úrade 
MČ Košice – Juh), kde sme prezentovali príspevok „Analýza kazivosti chrupu predškolských 
detí“ (od autorov: Frankovič, K., Schnitzerová, E., Gregová, S., Čisláková, G.). 
Organizátorom akcie bola SKZL - RK Košice. 
− XVII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky 
a zdravie“ (21. - 23. septembra 2009, na Štrbskom Plese) s príspevkom pod názvom 
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− 1. kongresu biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti - 6. trilaterálne slovensko-česko-
poľské sympózium - Sympózium slovenskej stomatologickej spoločnosti - Slovensko-
ukrajinské sympózium (8. - 10. októbra 2009 v Dome umenia v Košiciach). Organizátormi 
boli: MŠ SR, Slovenská stomatologická spoločnosť SLS, Slovenská komora zubných lekárov, 
LF UPJŠ a FN L. Pasteura - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Užhorodská 
národná univerzita - Fakulta stomatológie, UVL v Košiciach, TU v Košiciach - Strojnícka 
fakulta. Prezentovaný príspevok bol na tému: „Monitorovanie stavu chrupu u detí v 
predškolských zariadeniach“ (od autorov: Frankovič, K., Schnitzerová, E., Gregová, S., 
Čisláková, G., Švída, M.). 

  
Cieľ č. 4:   Alkohol, tabak, drogy  

Na základe požiadavky ÚVZ SR sme spracovali a zaslali správu - prehľad aktivít 
súvisiacich s plnením Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom realizovaných 
v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie za I. polrok 2009.   

K edukačnej činnosti vo vzťahu k školám môžeme zaradiť nasledovné aktivity: 
 Všeobecne k prevencii drogových závislostí sme za hodnotené obdobie roka 2009 
uskutočnili vzdelávacie akcie na 6 ZŠ a 3 SŠ (na ich požiadanie). Na základných školách sme 
intervenovali žiakov I. a II. stupňa, konkrétne išlo o ZŠ Gemerská 2 (9. ročník), ZŠ 
Masarykova 19 (8. ročník), ZŠ Staničná 13 (9. ročník). ZŠ Jasov 23 (5.ročník), ZŠ s MŠ 
Školská 3, Poproč (8. - 9. ročník), Cirkevná ZŠ sv. košických mučeníkov v Ždani (2., 4. - 9. 
ročník). Žiakom bol poskytnutý zdravotno výchovný materiál z našej produkcie „Stop 
drogám“. Výklad k drogovej problematike bol doplnený powerpointovou prezentáciou (s 
fotografiami zneužívaných drog) a premietnutím videofilmov. Na stredných školách - 
Športovom gymnáziu, Trieda SNP 104 (sexta), Hotelovej akadémii, Južná tr. 10 (1. - 2. 
ročník) a SOŠ Kukučínova 23 (1. ročník), vzdelávacia činnosť pozostávala  z teoretického 
výkladu, individuálnej a skupinovej práce študentov a v jednom prípade z príspevku 
do školského rozhlasu (priamy vstup).  
 V oblasti prevencie tabakizmu a alkoholizmu sme realizovali prednášky a besedy na 
9 základných a 3 stredných školách (na niektorých opakovane), t. j. na: ZŠ Belehradská 21: 7. 
a 9. ročník, ZŠ Bernolákova 18 (pre 9. ročník), ZŠ Gemerská 2 (5. - 8. ročník), ZŠ 
Juhoslovanská 2 (pre 1. - 4. ročník), ZŠ Nám. L. Novomeského 2 (2. - 3. ročník), ZŠ Staničná 
13 (pre 7. a 9. ročník), ZŠ Društevná pri Hornáde, Hlavná 5 (7. - 9. ročník), ZŠ s MŠ Školská 
3, Poproč: (5. - 7. ročník), Cirkevná ZŠ sv. košických mučeníkov v Ždani (2., 4. - 9. ročník) 
a na nasledovných stredných školách: Gymnázium, Park mládeže 5 (2. ročník), Hotelová 
akadémia, Južná tr. 10 (1. - 2. ročník) a SOŠ Kukučínova 23 (1. ročník).  

Žiakom v závislosti od veku boli premietnuté videofilmy „Odysea nicotiana“, „Ako 
prestať fajčiť“ a distribuované zdravotno výchovné materiály v podobe letákov, skladačiek, 
kalendárikov (spolu cca 2440 ks).  U žiakov prvého stupňa ZŠ volíme z hľadiska edukačných 
cieľov hravú formu oboznamovania sa s danou problematikou (využívame prostriedky, ako 
mimická bábka Adamko, maľovanky a i.). U žiakov druhého stupňa základných škôl 
zisťujeme prostredníctvom dotazníkových formulárov postoje a úroveň vedomostí 
z problematiky tabakizmu (alkoholizmu). Študenti – fajčiari (na báze dobrovoľnosti) mali 
možnosť si otestovať na prístroji Smokerlyzer percentuálne množstvo alveolárneho CO 
vo vydychovanom vzduchu.  

V hodnotenom období sme v Poradni na odvykanie od fajčenia poskytli (individuálne, 
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resp. skupinové poradenstvo) 265 záujemcom v produktívnom veku a 1 v postproduktívnom 
veku (t. j. 153 mužom a 113 ženám). V súvislosti s Dňom zdravia sme vo Všeobecnej 
zdravotnej poisťovni v Košiciach predstavili Poradňu na odvykanie od fajčenia s akcentom na 
prevenciu fajčenia na pracoviskách. Okrem vyplnenia dotazníkov, vyšetrení prístrojom 
Smokerlyzer, merania tlaku krvi, pulzu, premietnutia inštruktážneho filmu, bolo 61 klientov 
oboznámených o možnostiach náhradnej nikotínovej terapie, resp. odvykacích programoch 
(žuvačky, náplaste, pastilky, perorálne tablety Champix – nový farmaceutický prípravok 
firmy Pfizer). Rovnako ako v Košiciach sa táto akcia konala aj v pobočkách VZP, t. j. 
v Rožňave (zúčastnených bolo 9 zamestnancov), Trebišove (12), Michalovciach (13) 
a Spišskej Novej Vsi (11).  

V spolupráci s Union zdravotnou poisťovňou sme zamestnancom firmy T-Systems 
na Moldavskej ceste zisťovali celkový cholesterol a v prípade záujmu poskytli protifajčiarske 
poradenstvo. V druhej pobočke T-Systems na ul. Boženy Němcovej sa vyšetrení v mobilnej 
Poradni na odvykanie od fajčenia zúčastnilo 7 pracovníkov.  

Tri zamestnankyne Miestneho úradu Košice  - Staré mesto sa v mesačných intervaloch 
zúčastňujú polročného protifajčiarskeho odvykacieho programu. 

Činnosť poradne a simuláciu skupinového poradenstva sme prezentovali študentom 
I. ročníka magisterského stupňa - externej formy (v počte 9) odboru Verejného zdravotníctva 
na LF UPJŠ  v Košiciach v zimnom semestri akademického roka 2008/2009 počas praktickej 
výučby.  
  Zúčastnili sme sa celoslovenského odborného seminára, ktorý po obsahovej stránke 
bol zameraný na problematiku Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 
2006 – 2010, na poradenstvo pre drogové závislosti vrátane výkonu poradenstva na odvykanie 
od fajčenia, na Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie 2009 – 2010 a metodický 
postup pri kontrole fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Podujatie sa konalo v Bratislave na pôde jeho 
organizátora – ÚVZ SR dňa 29. 4. 2009.  
 V nadväznosti na uskutočnený seminár a požiadavku ÚVZ SR, sme za RÚVZ Košice  
zaslali odpoveď vo veci aktualizácie kontaktných údajov pracovníkov Poradne na odvykania 
od fajčenia. 
 Aktívne sme sa zúčastnili konferencie s medzinárodnou účasťou VI. martinské dni 
hygieny – Verejné zdravotníctvo, ktorá sa konala v Martine v dňoch 11. – 12. 3. 2009. 
Organizátormi podujatia boli JLF UK Martin, MFN Martin, RÚVZ so sídlom v Trenčíne, 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, Bratislava, Spolok lekárov 
SLS, Martin. Na konferencii sme prezentovali príspevok (poster) na tému „Informovanosť 
študentov odboru Verejného zdravotníctva o drogách a jej využitie v príprave na prevenciu 
drogových závislostí (od autorky: Schnitzerová, E.). 
 Brali sme tiež účasť na 6. ročníku medzinárodnej konferencie "Bezpečná Európa", 
ktorá sa konala dňa 29. 10. 2009 na Obvodnom úrade Košice, Komenského 52. Organizátormi 
podujatia boli: MV SR - Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a Obvodný úrad Košice.  
 V súvislosti s našou participáciou na nadnárodnom preventívnom projekte „Tvoja 
správna voľba“ so zameraním na elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok 
a zvýšenie právneho povedomia v danej oblasti u detí vo veku 9 – 10 rokov, zúčastnili sme sa 
školenia (2. - 4. decembra 2009, v hoteli Marlene, Dedovka 1799, Oščadnica), ktoré 
organizoval Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru - MV SR - 
predkladateľ uvedeného projektu. Uvedený projekt bol schválený v rámci programu 
Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“. Na jeho riešení sa okrem SR 
podieľa aj Česká republika (Ostravský kraj). Spolupracujúcimi subjektmi sú krajské a okresné 
riaditeľstvá PZ v SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a krajské RÚVZ v SR. Realizácia 
projektu je vymedzená na časové obdobie od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2011. Termín uskutočnenia 
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intervenčnej etapy projektu pre územie mesta Košice je 25. 1. 2010 – 19. 2. 2010 a pre 
Košice-okolie 22. 2. 2010 – 5. 3. 2010. Projekt v Košiciach a okolí bude prebiehať pod 
odborným vedením školených animátorov – pracovníkov z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Košiciach,  Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie 
a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Cieľovou skupinou sú žiaci 3. 
ročníka ZŠ (deti vo veku 9 – 10 rokov), u ktorých sa preventívne aktivity budú realizovať 
zážitkovou formou, prostredníctvom interaktívnej tvorivej dielne. 

Z hľadiska masmediálneho pôsobenia, sme problematiku prevencie závislostí 
prezentovali formou tlače, rozhlasu a internetu – zoznam výstupov uvádzame nižšie:   
• denník Plus jeden deň – interview na tému „Skoncujte s cigaretami“ uverejnené dňa 
14.1.2009,   
• Staromestské listy – informačný spravodajca mestskej časti Košice – Staré mesto 
(mesačník) – príspevok na tému „Poradňa zdravia vyšetrovala zamestnancov“ uverejnený v č. 
5/2009 
• webová stránka MÚ Staré mesto – príspevok na tému „Poradňa zdravia vyšetrovala 
zamestnancov“ 
• intranet Všeobecnej zdravotnej poisťovne – príspevok na tému „Nefajčiarske 
pracoviská“ 
• webová stránka RÚVZ Košice – príspevok na tému „Odvykanie od fajčenia 
na pracoviskách Všeobecnej zdravotnej poisťovne“ 
• webová stránka RÚVZ Košice – príspevok na tému „Akcia pre verejnosť 
pri príležitosti 31. mája – Svetového dňa bez tabaku – Poradňa na odvykanie od fajčenia a 
Poradňa zdravia“  (upútavka)  
• Rádio Košice – interview k 31. máju – Svetovému dňu bez tabaku odvysielané 
31.5.2009 
• Školský rozhlas Hotelovej akadémie v Košiciach – príspevok na tému „26. jún – 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu s nimi, propagácia 
Poradne na odvykanie od fajčenia“ – priame vysielanie dňa 26.6.2009 
 K 31. máju – Svetovému dňu bez tabaku, ktorý tohto roku bol zameraný na tému 
Zdravotné varovania pred škodlivosťou tabaku, sme realizovali aktivity pre rôzne vekové 
skupiny z radov verejnosti (podrobnejší popis uvádzame v bode 9.5.):  
Vo vzťahu ku školskej populácii sme sa zamerali na informačno-propagačnú činnosť – 
písomnou cestou sme oslovili základné a stredné školy v Košiciach a okolí (spolu 175) 
ohľadom spolupráce pri propagácii témy svetového dňa. Spolu so sprievodným listom im bol 
distribuovaný informačný leták pod názvom „31. máj – Svetový deň bez tabaku – Zdravotné 
varovania pred škodlivosťou tabaku“ (obojstranný vo formáte A4) z našej edície. Z hľadiska 
spracovania bol určený pre žiacku aj dospelú populáciu s možným využitím k nástennému 
vystaveniu, resp. ako podklad k výučbe. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizovali na základe požiadaviek o edukáciu 
k prevencii tabakizmu a nikotínovej závislosti u mladých ľudí. Intervenovali sme žiakov 
4 základných škôl, t. j. zo ZŠ Bernolákova (9. ročník), ZŠ Juhoslovanská (1. – 4. ročník), 
ZŠ Staničná (7. a 9. ročník) a ZŠ Gemerská (13 žiakov zo 7. – 9. ročníka – peer skupina, ktorá  
v sprievode učiteľky navštívila Poradňu na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ Košice dňa 23. 5. 
2009. Každý zo žiakov dostal rôzne druhy zdravotno výchovných materiálov ako aj píšťalky 
a plastové náramky s logom osvetovej kampane Európskej komisie „Help – Za život bez 
tabaku”).  
 Vo vzťahu k dospelej populácii bolo tematické zameranie svetového dňa spropagované 
cez aktivity Poradne na odvykanie od fajčenia. Pre verejnosť, resp. jej vybrané skupiny sme 
pripravili tieto podujatia: 
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- V spolupráci s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. sme participovali poradenskou 
činnosťou na Zdravotnom programe 2009 pre T-Systems Slovakia, s. s r. o. v Košiciach 
v dňoch 18. 5. 2009 a 25. 5. 2009. Priamo v spoločnosti (v pobočkách na Moldavskej ceste a 
ul. Boženy Němcovej) sme záujemcom spomedzi zamestnancov poskytli služby mobilnej 
protifajčiarskej a základnej poradne zdravia. Poradenstvo na odvykanie od fajčenia 
absolvovalo celkovo 23 klientov v produktívnom veku, z toho 13 mužov a 10 žien. 
Individuálna intervencia bola zameraná na zistenie nikotínovej závislosti a motivácie 
správania fajčiara, na oblasť ostatných rizikových faktorov životného štýlu, stanovenie 
obsahu CO vo výdychu prostredníctvom Smokerlyzeru, meranie celkového cholesterolu 
a vybraných somatometrických parametrov, ako tlak krvi, pulz, obvod pása, bokov, hmotnosť, 
výška. 
- Význam Poradne na odvykanie od fajčenia v spojitosti s témou svetového dňa 
a prevencie závislostí sme v rámci Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na 
Slovensku na roky 2009 – 2015 spropagovali dňa 15. 5. 2009 pre 2 peer aktivistky – Rómky 
z Komunitného centra Boliarov z okresu Košice - okolie. Zároveň sa dohodla nadväzujúca 
spolupráca poradensko-vzdelávacieho charakteru pre tamojšiu komunitu mladých rómskych 
aktivistov. 
- V spolupráci s Akadémiou vzdelávania – pobočkou Košice, na Rooseveltovej ul. 4 
v Košiciach sme usporiadali poradensko-osvetovú akciu pod názvom „Zdravotné varovania 
pred škodlivosťou tabaku“ dňa 1. júna 2009 (v čase 14.00 – 16.30 hod.). Záujemcom (v počte 
5) boli ponúknuté konzultácie a služby mobilnej protifajčiarskej a základnej poradne zdravia. 
Upútavka na akciu bola umiestnená na webovej stránke RÚVZ Košice v položke Aktuality a 
Poradne. 

O problematike tabakizmu a význame svetového dňa sme verejnosť informovali 
cez interview poskytnuté Rádiu Košice, ktoré bolo odvysielané dňa 31. 5. 2009.  

 V rámci opatrení vzťahujúcich sa na zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach bol 
regionálnym hygienikom, MUDr. Ladislavom Kuglom, vydaný príkaz č. 1/2009 – o zákaze 
fajčenia vo všetkých priestoroch úradných budov RÚVZ Košice s účinnosťou od 1. 5. 2009 – 
v súlade so zákonom č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Významný termín OSN – 26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog 
a nelegálnemu obchodovaniu s nimi, tohto roku zameraný na zvyšovanie povedomia 
o nebezpečenstve užívania nelegálnych drog v populácii a špeciálne medzi mladými ľuďmi, 
sme dali do pozornosti všetkým základným a stredným školám v Košiciach a okolí. 
Prostredníctvom sprievodného listu sme ich informovali o význame celosvetovej 
protidrogovej kampane s odkazom na propagačné materiály z internetu. Zároveň sme im 
zaslali 2 informačné letáky (po obsahovej stránke vhodné pre žiacku aj dospelú populáciu) 
s názvami: „Potrebujete sa zbaviť závislosti od tabaku? Máte 3 nové správy“ a „26. jún –
 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu s nimi“. 
 Pri príležitosti daného termínu sme na základe požiadavky Hotelovej akadémie, Južná 
trieda 10 v Košiciach pripravili a prezentovali príspevok v školskom rozhlase dňa 26. 6. 2009. 
 Základným a stredným školám v Košiciach a okolí sme elektronickou cestou 
spropagovali publikáciu „Sociálne determinanty zdravia školákov (HBSC – Slovensko – 
2005/2006)“ – národnú správu z medzinárodnej štúdie Zdravotné správanie detí v školskom 
veku (Health Behaviour in School Children – HBSC), ktorá sa realizuje pod gesciou 
Regionálneho úradu SZO pre Európu (publikácia vyšla v roku 2009 a je voľne dostupná 
na webovej stránke Kancelárie WHO na Slovensku).   
 Do programu seminárov pre pracovníkov so SŠ vzdelaním organizovaných na RÚVZ 
Košice sme dňa 10. 11. 2009 aktívne prispeli prezentáciou k problematike tabakizmu pod 
názvom Tabakizmus – prevencia – Poradňa na odvykanie od fajčenia, od kolektívu autoriek: 
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Gregová, S.,  Semanová, H., Šmídeková, I., Fabiánová, M.   
Vypracovaním posudku sme v apríli 2009 ukončili školiteľskú činnosť k bakalárskej 

práci na tému „Návykové látky a žiacka populácia v Košiciach“ študentky bakalárskeho 
štúdia (externej formy) odboru Sociálna práca na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 

K vlastnej prieskumno-výskumnej činnosti - III. etape dotazníkového prieskumu 
"Vzťah žiakov 8. a 9. ročníkov k alkoholu, tabaku a drogám" sme zber údajov uskutočnili 
v roku 2007. Prieskumom monitorujeme situáciu na všetkých základných školách v meste 
Košice. V súčasnosti  sa ukončuje štatistické spracovanie získaných údajov. 
 
Cieľ č. 5: Prevencia úrazovosti 

Na základe záujmu o problematiku prevencie úrazovosti u detí, sme zorganizovali 
prednášku s názornými ukážkami prvej pomoci na Špeciálnej ZŠ Inžinierska ul. č. 24 
pre žiakov 1. - 9. ročníka v celkovom počte  59. Akcia bola doplnená zdravotnovýchovnými 
tlačovinami (6 druhmi letákov).  

Podľa usmernenia ÚVZ SR - spropagovať problematiku prevencie detskej úrazovosti, 
sme sa obrátili ohľadom spolupráce na materské centrá (v počte 9) a centrá voľného času 
(v počte 10) v našej územnej pôsobnosti a zaslali im spolu so sprievodným listom 
zdravotnovýchovný leták pod názvom „Urobme všetko preto, aby deti nezomierali“ z edície 
mimovládnej organizácie Detského fondu SR. Materiál bol vydaný v rámci celoslovenskej 
kampane „Aby deti nezomierali, chráňme ich!“, ktorú inicioval spomínaný Detský fond SR 
s cieľom zvýšiť informovať verejnosti, zvlášť rodičov o rizikách úrazov, ktoré hrozia deťom 
najmä pri športových aktivitách a v domácnosti.  
  
Cieľ č. 6: Zdravá rodina  
 Predovšetkým prostredníctvom aktivít určených materským centrám sa snažíme 
dostupnými formami, ktoré zahŕňajú prednášky, ponuku služieb mobilnej Poradne zdravia, 
videoprojekciu, názornú propagáciu - letáky, brožúry, prácu s mimickou bábkou pre prítomné 
deti, priblížiť základy zdravého životného štýlu matkám a cez ne pôsobiť aj na ich rodinu 
(pozri bod 9.1.). 

V rámci informačno-propagačnej činnosti sme všetky materské centrá v Košiciach 
intervenovali ohľadom prevencie detskej úrazovosti prostredníctvom zdravotnovýchovného 
materiálu pod názvom „Urobme všetko preto, aby deti nezomierali“, z edície Detského fondu 
SR (pozri NPPZ – Cieľ č. 5). Ďalej sme ich informovali o celoslovenských kampaniach „Čo 
robiť počas letných horúčav?“, „Vyzvi srdce k pohybu“, „MOST – mesiac o srdcových 
témach“ (bližší popis je uvedený v bode 9.1.) a medzinárodnej kampani „Umývaj si ruky - 
zachrániš život“ (pozri NPPZ – Cieľ č. 2).        

 
Cieľ č. 10: Zníženie výskytu neinfekčných chorôb  
 Za hodnotené obdobie sa okrem individuálneho poradenstva (včítane telefonických 
konzultácií) v stabilnej zložke Poradne zdravia, zorganizovali a uskutočnili akcie 
pre seniorov,  pracovné kolektívy a verejnosť.  
 Navštívili sme 3 denné centrá (kluby dôchodcov), konkrétne na Laboreckej ulici č. 2 
v Košiciach (2-krát), v Šaci na Železiarenskej ul. (2-krát) a na Hlavnej ul. č. 100. Spolu bolo 
vyšetrených a intervenovaných 105 seniorov. 
 Na základe záujmu zo strany 4 základných škôl, sme poradenské služby poskytli 
učiteľkám a ostatnému personálu, konkrétne na ZŠ Krosnianska 4 (pre 24 klientov), ZŠ Ľ. 
Fullu, na Maurerovej 21 v Košiciach (pre 25 klientov, aj z radov rodičov), na ZŠ Gemerská 2  
(pre 26 pedagógov) a na Cirkevnej ZŠ sv. košických mučeníkov v Ždani (pre 11 
zamestnancov školy).  
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 V spolupráci s Ligou proti rakovine – pobočkou Košice, pracoviskom klinickej 
onkológie a rádioterapie pri FN L. Pasteura na Rastislavovej ulici 43 v Košiciach a Klubom 
turistov „Medicína“ sme sa podieľali na usporiadaní spoločnej turisticko-osvetovej akcie 
pod názvom Onkokardioturistika (22. ročník – jarnej i jesennej časti) so štartom na Alpinke. 
O služby mobilnej Poradne zdravia (vyšetrenie celkového cholesterolu a meranie krvného 
tlaku, pulzu, BMI) prejavilo záujem celkovo 87 účastníkov z oboch akcií.  
  Zamestnancom Miestneho úradu Košice - Staré mesto sme, na základe ich opätovného 
záujmu, ponúkli služby mobilnej poradne zdravia, v rámci ktorej sme vyšetrili 19 klientov. 
Poradenstvo na odvykanie od fajčenia využilo 6 záujemcov. Informácie o tejto akcii boli 
spolu s fotodokumentáciou prezentované na webovej stránke miestneho úradu 
ako aj v mesačníku Staromestské listy.  
 V spolupráci s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. sme pre zamestnancov firmy T-
Systems v pobočkách na Moldavskej ceste a ul. Boženy Němcovej zorganizovali osvetovú 
akciu s prezentáciou mobilnej Poradne zdravia a Poradne na odvykanie od fajčenia. S 
uvedenou poisťovňou sme ponúkli poradenské služby aj zamestnancom firmy ITM Dátové 
komunikácie, s. s r. o. na Letnej ulici v Košiciach. 
 V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. sme v 2. polroku 2009 
zorganizovali niekoľko spoločných akcií, ktorých cieľom bolo prezentovať verejnosti služby 
mobilnej Poradne zdravia a Poradne na odvykanie od fajčenia. Konkrétne, v obchodnom 
centre Optima sme usporiadali pre návštevníkov 2 akcie s časovým odstupom (s celkovým 
počtom 118 vyšetrených), v Obchodnom centre Galéria Košice sme vyšetrili 83 záujemcov.     
Ďalšie dve spoločné akcie sa konali na kúpaliskách v Košiciach, kde okrem základného 
poradenstva k zdravému spôsobu života a merania celkového cholesterolu, tlaku krvi, obvodu 
pása, bokov, BMI, obsahu CO vo výdychu prístrojom Smokerlyzer, boli rozdané 3 druhy 
zdravotnovýchovných materiálov – letákov (z každého titulu po cca 70 ks): „Pozor na 
ultrafialové žiarenie“, „Viete čo sú pigmentové znamienka?“, „Lieky a slnenie“. Na kúpalisku 
Triton o naše služby prejavilo záujem 69 návštevníkov a na letnom kúpalisku Mestskej 
plavárni v Košiciach to bolo 99 osôb.  
 So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. sme usporiadali ešte dve akcie pre 
zamestnancov Sociálnej poisťovne na Festivalovom nám. 1 v Košiciach (s celkovým počtom 
vyšetrených 74) a jednu akciu pre zamestnancov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach na Moyzesovej ulici 19 (s počtom vyšetrených 79 osôb).  
 Participovali sme na celoslovenskej osvetovej kampani s názvom MOST (Mesiac O 
Srdcových Témach), zameranej na oblasť kardiovaskulárnej prevencie u laickej verejnosti. Jej 
iniciátormi a realizátormi boli Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť, 
pod záštitou MZ SR, za podpory partnerských a oslovených organizácií. 
 Do projektu sme sa začlenili nasledovnými akciami (pozri tiež bod 9.5.):  
− v rámci informačno-propagačnej činnosti sme oslovili 68 inštitúcií ohľadom 
spolupráce pri propagácii významu kampane MOST a Svetového dňa srdca (27. september) a 
zaslali sme im so sprievodným listom plagát z našej edície. O našich aktivitách a ich zameraní 
boli informované aj regionálne médiá. 
− V spolupráci s Akadémiou vzdelávania – pobočka Košice a Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou – pobočka Košice sme 25. 9. 2009 usporiadali spoločnú akciu pri Štátnej vedeckej 
knižnici na Hlavnej ul. v Košiciach. Verejnosti sme ponúkli služby mobilnej Poradne zdravia 
a Poradne na odvykanie od fajčenia, o ktoré prejavilo záujem celkovo 145 klientov.  
− Ďalšiu akciu sme v súčinnosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou – pobočka 
Košice usporiadali dňa 26. 9. 2009 v Kúpeľoch Štós. V mobilnej Poradni zdravia absolvovalo 
individuálnu intervenciu celkovo 80 klientov.  
 RÚVZ Košice ako partnerská inštitúcia sa podieľala na organizačnom zabezpečení 
Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach (16. 10. 2009).  Do programu 
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akcie sme prispeli mobilnou Poradňou zdravia, ktorá prezentovala svoje služby s cieľom 
informovať návštevníkov podujatia (zamestnancov, študentov, verejnosť) o závažnosti 
hlavných rizikových faktorov chronických ochorení, najmä srdcovo-cievnych v dôsledku 
nesprávneho spôsobu života.  Záujemcom boli poskytnuté individuálne konzultácie a vybrané 
vyšetrenia, ako stanovenie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi, meranie tlaku krvi, 
výpočet BMI, WHR, stanovenie koncentrácie alveolárneho oxidu uhoľnatého (CO) 
a karboxyhemoglobínu (COHb) vo výdychu prístrojom Smokerlyzer a zistenie stupňa 
závislosti prostredníctvom dotazníkových metód. Návštevníci, ktorí v deň akcie prišli nalačno 
mali navyše biochemicky vyšetrené parametre, ako HDL cholesterol, triglyceridy, glukóza. V 
deň akcie bolo v základnej poradni vyšetrených spolu 55 účastníkov a v Poradni na odvykanie 
od fajčenia 13 záujemcov. Našu spoluúčasť na Dni otvorených dverí sme spropagovali na 
webovej stránke TU v Košiciach prostredníctvom príspevku na tému „Charakteristika činnosti 
mobilnej Poradne zdravia“. Fotodokumentácia z akcie bola na stránke uverejnená v čase od 
19. 10. 2009. Publikovali sme článok pod názvom „Poradňa zdravia“ (od autora: 
Schnitzerová, E.) v časopise HALÓ TU (štvrťročník) Technickej univerzity v Košiciach, 
mimoriadne vydanie, roč. XVIII, 2009/10, s.12. Akcia Deň otvorených dverí bola 
spropagovaná aj prostredníctvom verejnoprávnej televízie STV 2 v spravodajskej relácii 
Regionálny denník dňa 16. 10. 2009. 
 Činnosť Poradenského centra ochrany a podpory zdravia pri RÚVZ Košice sme 
spropagovali aktívnou účasťou - formou posterovej prezentačnej tabule a poskytnutím služieb 
mobilnej Poradne zdravia účastníkom konferencie – V. pacientského seminára v rámci XIII. 
košických chemoterapeutických dní – V. konferencie sestier pracujúcich v onkológii (26. - 28. 
novembra 2009 v priestoroch Magistrátu mesta Košice). Organizátormi podujatia boli: 
Slovenská chemoterapeutická spoločnosť, Slovenská onkologická spoločnosť, SLS - Sekcia 
onkologických sestier, Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice, Regionálna 
komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II, LF UPJŠ Košice, Spolok lekárov Košice, 
Liga proti rakovine - pobočka Košice.  
 Pre účely ďalšieho vzdelávania, zúčastnili sme sa diskusného sústredenia v 
epidemiológii a poradenstve prevencie chronických chorôb, ktoré organizovala Fakulta 
verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava v dňoch 10. - 11. 
novembra 2009 s konaním na pôde menovanej univerzity.  
 V záujme nadviazania kontaktov a výmeny informácií sme sa zúčastnili nasledovných 
dvoch podujatí:  
− Odbornej konferencie "Nové trendy vo výžive 2009" (27. 10. 2009 v City Hotel 
Bratislava, Seberíniho 9). Akciu organizovalo Združenie pre zdravie a výživu, odbornými 
garantmi boli: LF UK v Bratislave, ÚVZ SR, MŠ SR, Kancelária SZO na Slovensku. 
− Vedeckej konferencie "35. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu" (21. - 22. 
10. 2009 v Účelovom vzdelávacom zariadení SZU Modra – harmónia). Dané podujatie 
zorganizovali: ÚVZ SR, MZ SR, SZU, Kancelária SZO na Slovensku, Slovenská spoločnosť 
sociálneho lekárstva SLS. 
Ďalšie akcie poradenského charakteru sú spomenuté, napr. v časti NPPZ – Cieľ č. 4. 
 
Cieľ č. 11: Pohybová aktivita  
 Uvedený cieľ NPPZ úzko súvisí s Programami a projektmi ÚVZ v SR na rok 2009 
a ďalšie roky - konkrétne s úlohou č. 9.7.  
 Plnenie tejto úlohy pod názvom "Vyzvi srdce k pohybu" v roku 2009 predstavovalo 
zapojenie sa do propagácie 3. ročníka celoštátnej a medzinárodne koordinovanej kampane 
zameranej na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Predmetná akcia si kladie 
za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na význam pohybu vo voľnom čase, ako dôležitého 
faktora v podpore zdravia a v prevencii civilizačných ochorení. Gestorom kampane 
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na národnej úrovni je CINDI program SR a RÚVZ v Banskej Bystrici. Samotná súťaž 
prebehla v čase od 7. 9. do 29. 11. 2009. Pred uvedeným termínom sme realizovali 
propagačné aktivity rôzneho cieľového určenia. Oslovili sme mnohé regionálne inštitúcie, 
médiá i samotných zamestnancov RÚVZ Košice.  

Konkrétny popis našej propagačnej a intervenčnej činnosti, vzťahujúcej sa k 3. ročníku 
danej kampane, sa nachádza v texte zmienenej úlohy č. 9.7. 
   
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
 u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia.  
Parciálne plnenie zámeru na lokálnej úrovni predstavujú aktivity vo vzťahu ku konkrétnym 
úlohám – 9.1. „Materské centrá“, 9.2. „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo 
mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“, 9.3. „Zdravotnovýchovné pôsobenie u  detí 
predškolského veku – stomatohygiena“, 9.5. „Populačná stratégia – aktivity pri príležitosti 
významných dní s osobitným zameraním na témy a termíny odporúčané SZO“, 9.8. „Národný 
program prevencie obezity“, ale i k vyššie uvedeným cieľom NPPZ.  
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
Pre aktuálne šírenie hovoreného, písaného slova i obrazovej formy sprostredkovania 
informácií, slúžia iniciatívy rozmanitého charakteru (vo vzťahu k inštitúciám, pri verejne 
dostupných hromadných akciách i v prístupe k jednotlivcom) ako aj prostriedky masmediálnej 
prezentácie (denná tlač, rozhlasové a televízne vysielanie) a internetovej komunikácie.  
 
4. Pripraviť Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
-  pozri úloha 9.6 z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti 
podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
-  pozri úloha 9.4 z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva SR 
 
6.  Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
- pozri úloha č. 6.5 z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva SR  
         
7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 

a) Táto úloha je plnená v rámci BCA – Biennial collaborative agreement – 
Dvojročná dohoda  medzi MZ SR a WHO 
Úloha: Revízia národnej stratégie pre nerovnosti v zdraví s cieľom zlepšenia politík 
v tejto oblasti. 
Plnenie: 
- účasť na prípravnom stretnutí v Benátkach k organizačnému zabezpečeniu workshopu 
„Integrácia sociálnych determinantov zdravia a rovnosti v zdraví vo verejnom zdravotníctve: 
úvod do hodnotenia politík, hodnotenie dopadov na zdravie a dekompozícia rovnosti na 
Slovensku“ za účelom stanovenia jeho cieľov a hlavných okruhov tém (Január 2009) 
- schválenie kapitoly „Zdravie“, pripravenej v minulom roku, Parlamentom Košického 
samosprávneho kraja, do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja 
- organizácia a účasť na workshope „Integrácia sociálnych determinantov zdravia 
a rovnosti v zdraví vo verejnom zdravotníctve: úvod do hodnotenia politík, hodnotenie 
dopadov na zdravie a dekompozícia rovnosti na Slovensku“ za účelom stanovenia jeho cieľov 
a hlavných okruhov tém (február 2009) 
- Inovačný kurz – hodnotenie dopadov na verejné zdravie, aktívna účasť (apríl 2009) 
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- návšteva koordinátorky WHO pre túto úlohu Chris Brown v Košiciach, s cieľom 
prípravy ďalších krokov jej plnenia (apríl 2009) 
- účasť ako externý poradca WHO v Litve, na pracovnom stretnutí zameranom na 
iniciáciu pilotnej analýzy nerovností v zdraví vo vybraných regiónoch Litvy (máj 2009) 
- účasť na Európskom workshope v Slovinsku, zameranom na príklady z praxe týkajúce 
sa implementácie prístupu „Investície pre zdravie“, aktívna účasť – prezentácia (máj 2009) 
- organizačné zabezpečenie prekladu záverečnej správy z workshopu, ktorý sa 
uskutočnil vo februári 
- preklad publikácie „Preklenutie rozdielov v zdraví za jedno generačné obdobie“ 
(sumárna správa Komisie WHO pre sociálne determinanty zdravia“ 
- stretnutia so zástupcom riaditeľky Košického samosprávneho kraja o ďalšej vzájomnej 
spolupráci (príprava memoranda o spolupráci) 
- účasť na konferencii SAVEZ, aktívna účasť - prezentácia dosiahnutých výsledkov 
v rámci BCA (Košice, máj 2009) 
- účasť na medzinárodnej aktivite Analysis of social determinants of health and health 
inequities – a multi country event on approaches and policy, ktorá sa uskutočnila ako vôbec 
prvá aktivita po výzvach vyplývajúcich z rezolúcie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá 
bola vypracovaná a podpísaná na 62. zhromaždení WHO (WHA62.14 – Redukcia nerovností 
v zdraví prostredníctvom aktivít v oblasti sociálnych determinantov zdravia) v dňoch 12. - 
16.10.2009 v Košiciach. Išlo o týždňový pracovný seminár odborníkov pracujúcich v oblasti 
verejného zdravotníctva z 13 krajín Európy, ktorý slávnostne otvoril o. i. aj minister 
zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Richard Raši. Akcia bola rozdelená do dvoch 
tematických častí, v dopoludňajších hodinách prebiehali „otvorené“ prednášky (dostupné pre 
všetkých záujemcov) a poobede sa konali pracovné workshopy pre vybraných účastníkov 
zamerané na základy štatistických zisťovaní a meranie nerovností v zdraví. Zvlášť 
významnou udalosťou tohto podujatia bola účasť prof. Michaela Marmota, predsedu Komisie 
WHO pre sociálne determinanty zdravia, ktorý prezentoval príspevok o nevyhnutnosti 
aktívneho prístupu v problematike sociálnych determinantov zdravia a nerovností v zdraví. Zo 
siete úradov verejného zdravotníctva v SR sa na podujatí zúčastnili pracovníci z RÚVZ 
Banská Bystrica, RÚVZ Považská Bystrica, RÚVZ Trebišov a RÚVZ Košice.. Viac 
informácií o celom podujatí je dostupných na stránke www.lf.upjs.sk/omek 
- účasť na odbornej konferencii „35. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu“ – 
prezentácia procesu začleňovania problematiky zdravia do strategického rozvojového 
dokumentu Košického kraja (Modra, október 2009) 
- Príprava monografie o skúsenostiach s procesom začleňovania zdravia do strategickej 
rozvojov politiky, ako súčasť prípadových štúdií rôznych krajín Európy.  

b) Medzi vybrané skupiny adresného pôsobenia, so zámerom vytvárania odborného 
potenciálu pre ďalšie rozširovanie informácií, patria pedagógovia, dobrovoľníci z radov 
matiek, seniorov, rómski aktivisti, ale i poslucháči vysokoškolského štúdia, odboru Verejné 
zdravotníctvo, u ktorých sa spája záujem o danú problematiku s potrebou prispieť k riešeniu 
celospoločensky naliehavých úloh.  

Príkladom aplikovaného vzdelávania je už zmienená naša zaangažovať na výučbovom 
procese LF UPJŠ v Košiciach, odboru Verejné zdravotníctvo, v predmete Výchova k zdraviu. 
Napríklad v zimnom semestri akademického roka 2008/2009 sme do výučbových cieľov 
praktických cvičení zakomponovali pre študentky 1. ročníka externej formy magisterského 
štúdia praktickú ukážku činnosti Poradenského centra ochrany a podpory zdravia – Poradne 
zdravia a Poradne na odvykanie od fajčenia. Obdobne v zimnom semestri akademického roka 
2009/2010 v 2. ročníku dennej formy bakalárskeho štúdia sme do obsahovej náplne 
praktických cvičení zahrnuli okrem špeciálnych výučbových techník aj praktické ukážky 
zdravotnovýchovnej činnosti a terénnej komunitnej práce (napr. prezentácia interaktívneho 
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projektu Hrou proti AIDS, účasť na besede k stomatohygiene v MŠ na Tatranskej ul. 
v Košiciach, účasť na terénnej práci na sídlisku Luník IX - návšteva 2 rodín a miestneho 
Komunitného centra).   

 
9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť 
doložku dopadu na verejné zdravie v SR 

RÚVZ so sídlom v Košiciach, Odbor podpory zdravia sa v rámci výzvy 
komunitárneho programu „Public Health 2008“ stal asociovaným partnerom projektu: „Risk 
Assessment from Policy to Impact Level“. Hlavným cieľom tohto projektu je rozvinúť 
metódy pre hodnotenie rizika strategických politických dokumentov. Špecifickými cieľmi sú 
vytvorenie siete hodnotenia rizík pre hodnotenia dopadov na zdravie na úrovni politík, 
vytvorenie modelov manažmentu rizika politík jednotlivých sektorov opisom celej schémy 
počnúc zdravotným dôsledkom, vytvorenie modelov manažmentu rizika politík jednotlivých 
sektorov opisom celej schémy výberom politického dokumentu a implementácia vytvorených 
modelov. Návrh projektu je t. č. v hodnotiacom konaní európskej komisie expertov.  
Aktivity:  
- účasť na úvodnom (kick off meeting) pracovnom stretnutí všetkých partnerov projektu 
(marec 2009, Luxemburg)  
- pripomienkovanie a účasť na príprave základných „nástrojov“ prvej fázy riešenia 
projektu 
- pripomienkovanie disseminačnej stratégie projektu 
- preklad dotazníka pre vytvorenie databázy potenciálnych partnerov projektu na 
národnej úrovni, identifikácia partnerov, rozoslanie a zber dotazníkov, zadávanie údajov do 
pripravenej mustry 
- účasť na prvom pracovnom stretnutí projektu, zameranom na zisťovanie progresu 
u jednotlivých partnerov, príprava a odsúhlasovanie ďalších krokov (Lodz, november 2009) 
- účasť na HIA workshope v rámci medzinárodnej konferencie verejného zdravotníctva 
EUPHA 2009 (Lodz, november 2009) 
 
 
D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
 Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy 
detí a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej 
výživy, ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia 
vlády SR č. 837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti.  
 Sledovanie úrovne a kvality spoločného stravovania v zmysle záverov z pracovnej 
porady hlavnej odborníčky MZ SR pre hygienu výživy pracovníci odboru HDaM vykonávali 
kategorizáciu zariadení spoločného stravovania do kategórií I. - V.  Táto kategorizácia bola 
zameraná na rozsah poskytovaných služieb, veľkosť zariadenia, úroveň technologického 
zariadenia, cieľovú skupinu, dodržiavanie hygienických požiadaviek a vypracovanie HACCP 
s cieľom  stanovenia frekvencie previerok. V súvislosti s uvedeným bola v priebehu 
sledovaného obdobia  naďalej zameraná metodická  činnosť na zavedenie správnej výrobnej 
praxe. 
 Aj v školskom roku 2008/2009  bola v stravovacích zariadeniach 6 stredných škôl na 
území mesta Košice (SOŠ Ostrovského, ŠKaŠJ Trebišovská 10, SPŠ elektrotechnická, 
Komenského 44,  SPŠ dopravná, Hlavná 114, SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 a SOŠ , 
Gemerská 1)  )zameraná kontrola v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na hodnotenie 
jedálnych lístkov  a posúdenie výživovej hodnoty hotových pokrmov za sledované obdobie. 
Výživová hodnota podávanej stravy bola sledovaná na základe vybraných výživových 
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faktorov. Pri hodnotení sme vychádzali z podkladov o výživových hodnotách jednotlivých 
pokrmov uvedených v Materiálno-spotrebných normách a receptúrach pre školské stravovanie 
a vo vlastných schválených receptúrach. Sledovali sme energetickú hodnotu, hlavné živiny – 
bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny – A a C, minerálne látky – vápnik, železo a vlákninu. 
Zistené priemerné údaje za mesiac november 2008 boli porovnané s Odporúčanými 
výživovými dávkami pre obyvateľstvo SR uverejnenými vo vestníku MZ SR z r. 1997, 
čiastka 7-8, a platnými pre sledovanú skupinu detí od 15 – 18/19 rokov. Hodnotením bolo 
zistené že uvedené  zariadenia spoločného stravovania nezabezpečili v plnej miere výživovú 
hodnotu hotových pokrmov v zmysle OVD a pri voľbe stravy nevychádzali z vekových 
potrieb detí . Pestrosť stravy bola hodnotená bodovaním uvedených  jedálnych lístkov . Na 
základe vykonaného hodnotenia bolo konštatované, že pestrosť stravy spĺňala kritéria 
v sledovanom období. Na základe zistených skutočností boli prevádzkovatelia zariadení 
spoločného stravovania pre deti a mládež upozornení na povinnosť zabezpečovať výživovú 
hodnotu hotových pokrmov v zmysle OVD a pri voľbe stravy vychádzať z vekových potrieb 
detí, prihliadať na vhodný výber surovín, ročné obdobie a čas, keď sa má poskytovať 
stravovanie a na ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav stravovaných 
detí. 
  Mliečny program sa realizuje formou podávania mliečnych desiat na niektorých 
základných školách, do programu sa zapojili aj niektoré materské školy na území mesta 
Košice. 
 Pitný režim v predškolských zariadeniach je zabezpečovaný podávaním čaju alebo 
pitnej vody, pričom preferujeme nesladené alebo len mierne ochutené nápoje. 
 V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa kontroloval aj sortiment tovaru 
v bufetoch a nápojových automatoch. Ten nesmie obsahovať najmä alkoholické nápoje, 
nápoje s obsahom kofeínu a chinínu a tabakové výrobky. Naviac by sortiment v bufetoch 
školských zariadení mal byť  v súlade s odporúčaniami racionálnej výživy  s cieľom znižovať 
riziká civilizačných ochorení vrátane obezity.  
 Pracovníci odboru priebežne formou prednáškovej činnosti ako aj príspevkami a 
účasťou na poradách pracovníkov škôl usmerňujú a metodicky vedú zainteresovaných 
pracovníkov k uplatňovaniu najnovších trendov a poznatkov v rámci zásad racionálnej 
výživy. V mesiaci október bola prednesená téma  „Výživa a civilizačné ochorenia“ pre 
študentov  Evanjelického gymnázia na Škultétyho ul. v Košiciach a tiež na IV. ročníku 
Regionálneho odborného dňa  medicínsko-technických pracovníkov v zdravotníctve (MTV), 
ktorého usporiadateľom bola Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 
v zastúpení Regionálnej komory MTP Košice 1 a 2 v spolupráci s FNLP v Košiciach. 
 Vedúca odboru HDaM je aj členkou pracovnej skupiny pre spracovanie materiálno-
spotrebných noriem a regionálnych receptúr pre školské stravovanie pri sekcii regionálneho 
školstva MŠ SR. V mesiaci december sa zúčastnila zasadnutia tejto pracovnej skupiny.  
 
Projekt „Schéma školského ovocia“ 
 Je samostatným projektom MŠ SR, na ktorom sa metodicky a odborne spolupodieľajú 
pracovníci odborov HDaM RÚVZ v SR.   
 Cieľom programu  je podpora racionálnych stravovacích zvyklostí u detí a mládeže  
a to formou každodenného konzumu ovocia prípadne zeleniny na školách v SR. Projekt je 
veľkoryso dotovaný Európskou úniou, a je v ňom zapojená väčšina členských štátov EU. 
Projekt je v sledovaní hlavne MŠ A MP SR.   
 Realizácia v sledovanom období na jednotlivých školách  pozostávala na úrovni 
výberu vhodných dodávateľov ovocia a prírodných ovocných štiav. Program pripravujú 
hlavne školy so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Košice, Krajského školského úradu 
a VÚC Košického kraja. Riešenie programu je problematické hlavne  u tých školských 
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zariadení, ktoré sú v  zriaďovateľskej pôsobnosti obcí. Vedúca odboru HDaM sa zúčastnila 
dvoch školiacich akcií usporiadaných mestom Košice a KŠÚ s tým, že bola prejednávaná aj 
táto problematika. 
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe  
oznámení kontrolných inštitúcií 
- pozri úloha č. 10.2. z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva  
 
 
F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, ktorým 
možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade 
s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ.  
-  pozri úlohu č. 6.1 z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR 

 
 Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh 
Imunizačného programu v SR. 
-  pozri úlohu č. 6.1 z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR 
 

Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcii. 
 V roku 2009 bolo skontrolovaných 123 lôžkových a ambulantných zdravotníckych 
zariadení. Skontrolované boli denné miestnosti a inšpekčné izby zdravotníckeho personálu.  
Porušenie zákona o ochrane nefajčiarov zistené nebolo.   
 
 
G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce  
-  pozri Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva – úloha č. 2.1. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
-  pozri Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva – úloha 2.3. 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 

Odbor PPL koncom roku 2009 dozoroval 4 663 zariadení. Jedná sa o zariadenia 
rôzneho charakteru a zamerania výroby. Najviac prevádzok evidujeme z odvetvia priemyslu 
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strojárenského a kovovýroby. Čo sa týka počtu zamestnancov ide o stredné a menšie podniky, 
ale aj o podniky veľké, ako sú divízne závody USS KE a jeho dcérske spoločnosti, potom 
novo vznikajúce podniky v rámci priemyselných parkov. V dozorovaných zariadeniach bolo 
v roku 2009 vykonaných 967 previerok v rámci štátneho zdravotného dozoru so zameraním 
sa na plnenie programov a projektov ochrany zdravia pri práci a úloh vyplývajúcich 
z programového vyhlásenia vlády. Pri výkone ŠZD sa postupovalo v zmysle jednotných 
postupov vydaných HH SR ÚVZ SR. 
 V súvislosti so žiadosťami účastníkov konania podľa § 13 zákona 355/2007 Z. z. bolo 
vydaných na základe ohliadok 585 rozhodnutí. Na základe chýbania podkladov 
nevyhnutných pre vydanie rozhodnutí vo veci návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky 
/hlavne na základe absencie prevádzkových poriadkov, posudkov rizík pre chemický faktor, 
a pod./ bolo 78 žiadostí prerušených.  

Ťažiskovým pri výkone dozoru bola kontrola nad uplatňovaním nových legislatívnych  
úprav v organizáciách, v ktorých sú pracovné činnosti určené do rizika. Celkom bolo 
vydaných 69 rozhodnutí vo veci rizikových prác. Súčasťou výkonu dozoru bolo aj 
usmerňovať zamestnávateľa a upozorňovať ho na nové legislatívne predpisy v oblasti ochrany 
zdravia. 

Za neplnenie povinností bolo účastníkom konania uložených 13 pokút v celkovej 
sume 7161,85 Eur.  

Cielene sa vykonával aj dozor v organizáciách s vyšším výskytom poškodení zdravia 
v súvislosti s výkonom práce. V sledovanom období bolo prešetrených v  úhrne 138 
prípadov v jednotlivých položkách, t.j. o 41 viac oproti r. 2008, a  to u 101 
zamestnancov, t.j. o 18 viac oproti r. 2008. V 79 prípadoch bola v závere hygienického 
šetrenia v jednotlivých položkách priznaná priama súvislosť.  
 Najčastejšie prešetrovanými boli podozrenia na CHzP v položkách č. 29 – choroba 
z DNJZ /59 prípadov/, č. 28 – choroba z vibrácií /27 prípadov/, č. 47 – iné poškodenie zdravia 
z práce /16 prípadov/, č. 38 porucha sluchu z hluku /15 prípadov/ a v položke č. 46 – 
nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi 
v pracovnom prostredí v 9 prípadoch. V položke č. 33 pre zaprášenie pľúc 4 prípady, č. 37 pre 
bronchiálnu astmu 4 prípady, č. 12 ako choroby z oxidu uhoľnatého 2 prípady a po jednom 
prípade v položkách č. 24 a 4.   

 Najviac prešetrovaných podozrení na chorobu z  povolania bolo v spoločnosti 
U.S.Steel Košice, s.r.o., a to 43 ochorení u 35 zamestnancov, z toho najviac v položke č. 29 
(DNJZ) -15 šetrení, pričom u profesie žeriavnik 7x  a ďalej v položke č. 38 (hluk) - 9 šetrení, 
v položke č. 47 (iné ochorenia) – 8 prípadov, v položke č. 46 (nádorové ochorenia) – 6 
prípadov, pričom 4 prípady na DZ Koksovňa. Celkom 3 prípady boli šetrené v položke č. 28 
(vibrácie) a 1 prípad v položke č. 33 (zaprášenie pľúc). V závere hygienického šetrenia bola 
v 28 prípadoch potvrdená priama súvislosť.  

V spoločnosti  Reliningserv s.r.o. bolo prešetrených u 6 zamestnancov 11 položiek, 
a to v položke č. 29 – 5 prípadov a č. 28 4 prípady a po jednom prípade v položkách č. 38 a č. 
47. Spoločnosť Reliningserv, s.r.o. v priebehu roka sa spojila so spoločnosťou Vulkmont a.s. 
Košice, kde bolo šetrených taktiež 11 prípadov u 8 zamestnancov. Najčastejšie v položke č. 
29 – 8 prípadov, č.28 – 2 prípady a č. 38 – jeden prípad. V spoločnosti VSS Foundry, s.r.o. 
Košice bolo prešetrených 7 prípadov u 4 zamestnancov, a to v položkách (29,28,33 a 38). 

V roku 2009 bolo doručených na RÚVZ so sídlom v Košiciach 44 hlásení o priznaní 
choroby z povolania (ďalej ChzP) a 18 hlásení o ohrození chorobou z povolania.  

Najčastejšie boli hlásené ochorenia v položke č. 38 – strata sluchu z hluku (15 prípadov, 
najmä u profesie zámočník), č. 29 – poškodenie z DNJZ (14 prípadov najmä u profesie hutný 
murár), v položke č. 28 – poškodenie z vibrácií (5 prípadov), č. 33 – zaprášenie pľúc (4 
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prípady), č. 47 – iné poškodenie zdravia (3 prípady), č. 12 - intoxikácie CO (2 prípady) 
a v jednom prípade v položke č. 45.   

Najviac hlásených chorôb z povolania bolo v spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o., a to 19 
prípadov, z toho činila strata sluchu z hluku - 11 prípadov a ochorenia z DNJZ - 4 prípady, a 
to najmä u žeriavnikov. V spoločnosti Relinigserv, s.r.o., ktorá sa v priebehu roka zlúčila so 
spoločnosťou Vulkmont a.s. Košice boli priznané 4 Chzp v položke č. 29 u profesie hutný 
murár. V spoločnosti Vulkmont a.s. Košice 3  ChzP v položke č. 29, a to u 2 hutných murárov 
a jedného lešenára. V spoločnosti VSS Foundry, s.r.o. bolo hlásených 5 ChzP, a to 
v položkách 28, 33 a 38, a to najmä u profesie zlievač.   

 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 V priebehu roka 2009 boli kontroly v rámci štátneho zdravotného dozoru zamerané na 
spoluprácu kontrolovaných prevádzok s pracovným zdravotnými službami. Prieskum bol 
zameraný na plnenie povinností zamestnávateľov pri zabezpečovaní PZS podľa platných 
legislatívnych predpisov v oblasti ochrany verejného zdravia. Pracovné zdravotné služby sa 
vykonávajú 2 spôsobmi: vlastnými odbornými zamestnancami a dodávateľskými firmami, 
ktoré majú oprávnenie vykonávať túto činnosť.     

V sledovanom období bolo zistené, že organizácie zabezpečujúce pracovnú zdravotnú 
službu vlastnými odbornými zamestnancami sú: FNLP Košice, USS Košice s.r.o. a Nemocnica 
Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica. V rámci týchto troch organizácii bolo v priebehu roka 
vykonaných 68 kontrol /hlavne v USSKE/, a to najmä na pracoviskách, v ktorých sú vyhlásené 
rizikové práce  /59 prevádzok/.  

Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľskými firmami bolo zistené v 
94 organizáciách, z toho v 44 organizáciách sú vyhlásené rizikové práce.  

Najväčšie zastúpenie PZS v kontrolovaných prevádzkach majú: MEDISON s.r.o., Pro 
Care, a.s., Nemocnica Košice–Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica, Ergomed Poliklinika, s.r.o. 
(bývalý Ergomed ProCare, s.r.o.), BE-SOFT a.s., Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., 
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice,  ROMED s.r.o., BOZPO, s.r.o., PaLS s.r.o., Revúcka 
medicínsko-humanitná služba. 

V 10 kontrolovaných organizáciách nie je zabezpečená pracovná zdravotná služba 
žiadnym spôsobom a zamestnanci doposiaľ absolvovali preventívne lekárske prehliadky 
u praktických lekárov podľa vlastného výberu. Z uvedeného počtu je jedna organizácia s 
vyhlásenými rizikovými prácami. Voči tejto organizácii bude začaté konanie.  

Ďalej bolo zistené, že plnenie povinnosti zabezpečiť PZS sa v rade prípadov 
nepožaduje zo strany IP, pričom sa jedná hlavne o porušenie ustanovení zákona NR SR 
č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov. 
V dôsledku noviel zákona č. 355/2007 a č. 124/2006 ako vyhlášky 292/2008 dochádza  
v organizáciách aj ku zmenám vo výbere PZS. V niektorých organizáciách toho času prebieha 
výber pracovnej zdravotnej služby.  
 
 
H.  OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
 Do plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie 
obyvateľov SR (NEHAP III) na roky 2006-2010, ktorý bol prijatý uznesením č. 10/2006 sa 
niektorými aktivitami zapojil aj odbor hygieny životného prostredia a to v rámci : 
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- Regionálneho cieľa I - aktivita 4 : Monitorovanie kvality vôd na kúpanie v prírodných 
rekreačných oblastiach. Cieľom bolo sledovať a hodnotiť kvalitu vody prírodných 
rekreačných lokalít z hľadiska ochrany zdravia ľudí a teda aj detí v súlade s platnou 
legislatívou, na základe získaných informácií usmerňovať štátny zdravotný dozor a 
nariaďovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Vyhlásené prírodné lokality 
v Košiciach sú : Pod Bukovcom a Ružín. V roku 2009 bolo v stanovenom termíne odobratých 
12 vzoriek vôd. Z prírodného kúpaliska Jazero, ktoré bolo uvedené do prevádzky 
rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva dňa  30. 6. 2009, boli odobraté 2 vzorky vody. 
Pravidelné informácie o vode na kúpanie sú zverejňované na webovej stránke RÚVZ Košice. 
Zároveň  boli  poskytnú informácie  podľa požiadaviek aj miestnym médiám.     
- Regionálneho cieľa III – aktivita 22 : Hygienické nedostatky prejavujúce sa plesňami 
v budovách na bývanie. Pracovníci odboru hygieny životného prostredia vykonali v roku 
2009 na žiadosť obyvateľov bytov mesta Košice 4 obhliadky bytov, prítomnosť plesní 
v bytoch bola spôsobená stavebnými a stavebno-technickými nedostatkami, majitelia bytov 
boli poučení o účinkoch plesní na zdravie a o možnostiach riešenia vzniknutého stavu.  
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s využívaním 
prírodných vôd na kúpanie 

 Vodná nádrž pod Bukovcom: 
 V rámci  letnej turistickej sezóny boli pravidelne uskutočňované kontroly rekreačných 

zariadení ako aj pláží pri vodnej ploche. Celkovo boli v rámci výkonu štátneho zdravotného 
dozoru vykonané 2 kontroly ubytovacích zariadení a 9 kontrol pláží. Pri kontrolách nebolo 
zistené porušenie hygienických predpisov. Pred začiatkom sezóny boli uskutočnené rokovania 
so starostom obce Bukovec, v ktorého katastri je vodná plocha umiestnená, a so zástupcami 
U.S. Steel Košice, s.r.o., ktorí sú vlastníkmi nádrže, pozemku pod vodnou plochou, hrádze a  
vodohospodárskych objektov. Vodná nádrž bola v 60-tych rokov minulého storočia  
vybudovaná ako havarijná nádrž pre potreby hutníckeho kombinátu a na tento účel je 
využívaná dodnes.  Z týchto dôvodov je časť vodnej plochy v okolí odberného objektu  
vyhradená bójami a nie je určená na kúpanie. Taktiež je zakázaný vstup nepovolaných osôb 
do priestoru hrádze, na čo sú návštevníci upozornení informačnými tabuľami. Okolo nádrže 
sú rozmiestnené informačné tabule, ktoré upozorňujú návštevníkov, že kúpanie sa vykonáva 
na vlastnú zodpovednosť (rekreácia je neorganizovaná) a  v prípade nevyhovujúcej kvality 
vody, by na tieto tabule boli umiestnené upozornenia, že voda nie je vhodná na kúpanie zo 
zdravotných dôvodov. Ostatné pozemky okolo vodnej plochy sú majetkom súkromných osôb, 
resp. vlastníctvom  majiteľov rekreačných zariadení, ktoré nie sú určené pre verejnosť. Pre 
návštevníkov je k dispozícii  trávnatá plocha na pravej strane nádrže, o ktorú sa počas letnej 
sezóny staral príslušný prevádzkovateľ občerstvovacieho zariadenia. Vývoz komunálneho 
odpadu zabezpečovala obec. Počas sezóny neboli hlásené žiadne ochorenia súvisiace 
s rekreáciou  

Vodná nádrž Ružín: 
V rekreačnej oblasti Ružín bola časť zariadení mimo prevádzky – konkrétne Penzión 

pri moste a Penzión Lubinka. Rekreácia je neorganizovaná, o čistotu trávnatých plôch a 
o odvoz komunálneho odpadu sa starala obec. Celkovo bolo v rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru vykonaných 6 kontrol ubytovacích zariadení a 9 kontrol trávnatých 
plôch. Pri kontrolách nebolo zistené porušenie hygienických predpisov. Šetrili sme dva 
podnety, ktoré sa týkali kúpaliska Zlatník. Jeden poukazoval na nedostatočnú teplotu vody 
v detskom bazéne  (vyhovovala vyhláške MZ SR č. 72/2008 Z. z.) a druhý šmykľavej podlahy 
v hygienických zariadeniach. Obidva podnety boli uzatvorené ako neopodstatnené.   
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Vodná nádrž Jazero: 
Pri štrkovisku je zriadené prírodné kúpalisko, ktoré je vybavené v súlade 

s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia a do prevádzky bolo uvedené 
30. 6. 2009. V časti jazera na nachádza vodno-lyžiarsky vlek.  Z dôvodu nevyhovujúcej 
kvality vody v ukazovateli cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet bola dňa 20. 7. 
2009 zakázaná prevádzka vodno-lyžiarskeho vleku a zároveň bolo zakázané kúpanie. 
Nariadené opatrenia boli  zrušené 7. 8. 2009. V rámci LTS bolo vykonaných 7 kontrol, ktoré 
boli zamerané na dodržiavanie schváleného prevádzkového poriadku. 
4.   Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
 Úloha sa plní v rámci plnenia úloh Programov a projektov úradov verejného 
zdravotníctva v SR (úloha č. 1.6). Monitoring pitnej vody vo verejných vodovodoch je 
vykonávaný podľa harmonogramu vypracovaného na dva kalendárne roky.  

V roku 2009 bolo v meste Košice v rozsahu kontrolného monitoringu odobratých 138 
vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov (Košický skupinový vodovod, vodovod 
Kavečany), z ktorých 113 vzoriek, t.j. 81,88 % vyhovelo vo všetkých skúšaných 
ukazovateľoch. Nevyhovujúcich bolo 20 vzoriek, t.j. 14,49 % (išlo o prekročenie ukazovateľa 
železo - 11 vzoriek, mangán - 2 vzorky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C - 7 vzoriek, 
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C - 1 vzorka, koliformné baktérie - 3 vzorky, 
abiosestón - 1 vzorka).  

V rozsahu preverovacieho monitoringu bolo v okrese Košice mesto odobratých 10 
vzoriek pitných vôd, z ktorých 8 vzoriek, t.j. 80 % vyhovovalo vo všetkých skúšaných 
ukazovateľoch Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 1 vzorka 
nevyhovela v ukazovateli mangán a 1 v ukazovateli železo. Tieto výsledky nekorešpondujú s 
výsledkami prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody, ktoré priebežne predkladá orgánu 
verejného zdravotníctva VVS, a.s., Závod Košice. V týchto vzorkách nebolo zistené 
prekročenie limitnej hodnoty ani v jednom prípade. 

V okrese Košice - okolie bolo v rozsahu kontrolného monitoringu odobratých 134 
vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov, z ktorých 98 vzoriek, t.j. 73,13 % vyhovelo 
kritériám NV SR č. 354/2006 Z. z. vo všetkých skúšaných ukazovateľoch. Nevyhovujúcich 
bolo 36 vzoriek, t.j. 26,87 % (išlo o prekročenie ukazovateľa železo - 11 vzoriek, dusičnany - 
3 vzorky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C - 16 vzoriek, kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 22 °C - 6 vzoriek, koliformné baktérie - 6 vzoriek, zákal - 1 vzorka, 
enterokoky - 3 vzorky, E. coli - 1 vzorka, pH - 1 vzorka).  

V rozsahu preverovacieho monitoringu bolo v okrese Košice - okolie odobratých 44 
vzoriek, z ktorých 34 vzoriek, t.j. 77,27 % vyhovelo kritériám vyššie uvedeného NV SR č. 
354/2006 Z. z.. Nevyhovujúcich bolo 10 vzoriek, t.j. 22,73 % (prekročenie limitov bolo 
v ukazovateli železo - 4 vzorky, dusičnany - 2 vzorky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 
°C - 6 vzoriek, hliník - 2 vzorky, koliformné baktérie - 1 vzorka, mangán - 1 vzorka, 
abiosestón - 1 vzorka, zákal - 1 vzorka).  
 Nakoľko ukazovatele kvality pitnej vody neprekračovali významne limitné hodnoty 
stanovené citovaným nariadením vlády, nebol v roku 2009 vydaný orgánom verejného 
zdravotníctva zákaz využívania vody na pitné účely z verejných vodovodov na území Košice 
- mesto a Košice - okolie. 
 

Monitorovanie kvality vody na kúpanie 
Vodné plochy vyhlásené za vhodné na kúpanie : 

 Pri umelých vodných nádržiach Pod Bukovcom a Ružín nie je zriadené  prírodné 
kúpalisko, rekreácia je neorganizovaná. Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané 
zamestnancami RÚVZ Košice podľa vopred vypracovaného programu monitorovania. 
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Celkovo bolo uskutočnených 9 odberov vzoriek vôd na kúpanie v dvojtýždňových intervaloch 
v čase od 27. 5. 2009 do 16. 9. 2009.   
 Z vodnej nádrže Ružín bolo odobratých a vyšetrených 18 vzoriek vôd z dvoch 
odberných miest.  Prekročenie limitnej hodnoty v zmysle NV SR č. 87/2008 Z. z. bolo zistené   
v ukazovateli reakcia vody  4x (namerané hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 9,13 do 9,33),  
1x nasýtenie vody kyslíkom (zistená hodnota 78,3 %).  
 Z vodnej nádrže Pod Bukovcom bolo celkovo odobratých 18 vzoriek vôd z dvoch 
odberných miest.  Prekročenie limitnej hodnoty v zmysle NV SR č. 87/2008 Z. z. bolo zistené 
v ukazovateli reakcia vody  8x (namerané hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 9,24 do 9,71),  
chlorofyl a pri prevahe siníc 2x  (v poslednom, septembrovom  odbere boli namerané hodnoty 
53,7 a 57,2 µg/l) a celkový fosfor 1x (zistená hodnota 0,065 mg/l). V uplynulom roku nedošlo 
k výraznému oživeniu vodnej plochy vyššími vodnými rastlinami (druh Rožkatec kučeravý – 
Potamogeton crispus).  
   Nevyhlásené prírodné lokality: 

Štrkovisko Jazero bolo  prevádzkované ako prírodné kúpalisko. Odbery vzoriek vôd 
na kúpanie zabezpečovali v rámci platenej služby zamestnanci RÚVZ Košice v čase od 15. 6. 
2009 do 27. 8. 2009.  
 Celkovo bolo zo štrkoviska odobratých 13 vzoriek vôd (z toho počtu 3 vzorky  boli 
zamerané na vybrané ukazovatele), kvalita vody nevyhovela 11x v ukazovateli priehľadnosť 
vody, 2x v ukazovateli celkový fosfor, 2x nasýtenie vody kyslíkom,  2x chlorofyl a 2x 
cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet.  
 V letnej sezóne 2009 bol opäť zaznamenaný výskyt vodného kvetu.  Na základe 
výsledkov vzoriek vôd odobratých zamestnancami RÚVZ Košice dňa 15. 7. 2009 bolo 
kúpanie v Jazere rozhodnutím zo dňa 20. 7. 2009 zakázané. Súbežne s odbornými 
zamestnancami RÚVZ Košice odoberali vzorky vody z vodnej plochy aj odborní zamestnanci  
ÚVZ SR v rámci riešenia projektu č. 7.1. Cyanobaktérie. Podľa  výsledkov kvalitatívneho 
biologického rozboru boli dominantnými druhmi siníc so schopnosťou tvoriť vodný kvet 
Aphanizomenon yezoense, Anabaena mendotae a Mikrocystis aeruginosa. 
Ekotoxikologickými  testami nebola vo vzorkách povrchovej vody zistená toxicita ani na 
jednom z troch testovacích organizmov, ktorými sú Thamnocephalus platyurus, Vibrio 
fischeri a Desmodesmus subspicatus. Vo vzorke zahusteného planktónu bola 
ekotoxikologickými testami na Thamnocephalus platyurus dokázaná 100 % mortalita 
a metódou HPLC bola dokázaná prítomnosť mikrocystínu YR a LF v celkovej sume 36 
mg/kg. Opakované vzorky vody boli odobraté dňa 29. 7. 2009.  Ich analýzy boli uskutočnené 
na RÚVZ Košice i ÚVZ SR v Bratislave. Z výsledkov analýz vyplynulo, že voda je podľa NV 
SR č. 87/2008 Z. z. vhodná na kúpanie. Následne bolo nariadené opatrenie o zákaze kúpania  
dňa 7. 8. 2009 odvolané.      

Štrkovisko Čaňa, v minulosti intenzívne využívané na kúpanie a rekreáciu má naďalej 
vodu nevhodnú na kúpanie. Kontrolná vzorka vody bola odobratá dňa 12. 8. 2009. Kvalita 
vody nevyhovela v ukazovateľoch cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet 
(nameraná hodnota 921 400 buniek/ml), chlorofyl a (82,8 µg/L) a priehľadnosť vody 0,4 m. 
  Kúpaliská s celoročnou prevádzkou 

 Bazény s celoročnou prevádzkou určené pre verejnosť sú umiestnené v týchto 
zariadeniach: 
− Košice I. – IV.  Mestská krytá plaváreň, Penzión Barca, Hotel Bankov, Hotel 
DoubleTree by Hilton, Hotel Yasmin, Spoločensko-relaxačné centrum na ul. Milosrdenstva, 
Relaxačné centrum v rekreačnom zariadení Jahodná, Vitálny svet v Hoteli Bristol, Wellness 
centrum Via vitae na Diamantovej ulici, Rímske kúpele na Werfferovej ulici   
− Košice – okolie: Vitálny svet v Penzióne Sivec, Vitálny svet v Rekreačnom zariadení 
Zlatá Idka  
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 V roku 2009 bolo z 12-tich zariadení celkovo odobratých 185  vzoriek  vôd na 
kúpanie, z ktorých 117 nevyhovelo požiadavkám  vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách  na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu 
a na kúpaliská vo všetkých skúšaných ukazovateľoch. Prekročenie medznej hodnoty 
ukazovateľa bolo zistené 158x (celkovo bolo v 185 vzorkách analyzovaných 3098 
ukazovateľov), z toho počtu bol 4x prekročený ukazovateľ Pseudomonas aeruginosa, 1x 
Staphylococcus aureus, 102x zápach, 13 x pH, 25x viazaný chlór, 11x voľný chlór, 1x 
amónne ióny a 1x CHSK Mn.      

Kúpaliská so sezónnou prevádzkou 
V roku 2009 bolo v prevádzke 8 kúpalísk a to: TRITON v Košiciach, Mestské 

kúpalisko na Rumanovej ulici v Košiciach, RYBA v Košiciach,  Letný areál Mestskej krytej 
plavárne s detským bazénom na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach, Zlatník 
v Košickej Belej,  Kúpalisko pri Moteli Belá v Košickej Belej, Mestské kúpalisko  Moldava 
nad Bodvou,  a Kúpalisko pri hoteli Hrabina na Bukovci. Dve kúpaliská  (ŠKP v Košiciach 
a Mestské kúpalisko v Medzeve) neboli uvedené do prevádzky z dôvodu zlého technického 
stavu objektov,  bazénov i úpravní vody). 

Celkovo bolo v prevádzke 17 bazénov s netermálnou vodou, z ktorých bolo na analýzu 
odobratých 67 vzoriek vôd na kúpanie a v nich bolo v súlade s platnou legislatívou 
stanovených 1129 ukazovateľov. Z celkového počtu  odobratých vzoriek nevyhovelo vo 
všetkých skúšaných ukazovateľoch 19 a to 19x vo  fyzikálno-chemických ukazovateľoch (17x 
zápach, 1x viazaný chlór) a 1x v ukazovateli Pseudomonas aeruginosa.  Za nedostatky 
v prevádzkovej hygiene neboli uložené  blokové pokuty. Ani v jednom prípade nebol vydaný 
zákaz kúpania alebo prevádzky.  

 
 

I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK 
 
Laboratóriá odboru mikrobiológie životného prostredia 
 
1.   Zabezpečovať  rozvoj činnosti odboru zavádzaním nových vyšetrovacích metód 
podľa  najnovších poznatkov vedy a výskumu. 
 Zavádzanie nových vyšetrovacích metód podľa najnovších poznatkov vedy a výskumu 
je na odbore MŽP ovplyvňované vývojom európskej legislatívy v oblasti vyšetrovacích metód 
v mikrobiológii potravín a vôd a s tým súvisiacich nových noriem, ktoré sa aktuálne 
zavádzajú do laboratórnej praxe. Za  rok 2009  boli na odbore MŽP zavedené nasledovné 
nové  európske normy a nové vyšetrovacie metódy: 
-  STN EN 1040 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky Základná baktericídna 
aktivita  Skúšobná metóda a požiadavky 
-  STN ISO 4832:2009 Mikrobiológia Všeobecné pokyny na stanovenie počtu 
koliformných baktérií Metóda počítania kolónií 
-  Stanovenie Legionella sp. vo vzorkách sterov z prostredia a ovzdušia 
 
2.  Zabezpečovať činnosť špecializovaných pracovísk odboru MŽP. 
 
 V odbore MŽP je zriadené NRC  a sú 2 špecializované pracoviská:  
-  NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny 
-  špecializované pracovisko pre detekciu botulotoxínu (s celoslovenskou pôsobnosťou) 
-  špecializované pracovisko  pre mykológiu ( s regionálnou pôsobnosťou) 
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a)  NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny 
 V NRC  za hodnotené obdobie bolo analyzovaných  72 kmeňov Staphylococcus 
aureus.  Na dôkaz produkcie stafylokokového enterotoxínu bola použitá metóda reverznej 
pasívnej latex aglutinácie. Z uvedeného počtu kmeňov 43 (59,7% ) produkovalo  
stafylokokový enterotoxín. Najčastejšie bol izolovaný stafylokokový enterotoxín typ D -  26 
vzoriek (60,5%)  a typ C - 8 vzoriek (18,6%). Izolácie Staphylococcus aureus boli zo vzoriek 
výterov a sterov - 37 vzoriek  (51,4%), potravín a hotových jedál - 26 vzoriek (36,1%) 
a nepasterizovaného materského mlieka - 9 vzoriek (12,5%). 
b)  špecializované pracovisko pre detekciu botulotoxínu  
 V hodnotenom období nebola dodaná vzorka na detekciu botulotoxínu v potravinách. 
c)   špecializované pracovisko  pre mykológiu  
 V roku 2009 bolo v mykologickom laboratóriu zidentifikovaných 102 mikromycét 
vykultivovaných  zo vzoriek potravín, sterov z prostredia a ovzdušia.  
 
3.  Aktualizovať skúšobné postupy podľa najnovších vydaní technických noriem. 
 Za hodnotené  obdobie, sa na odbore MŽP aktualizovali skúšobné postupy podľa  
noriem citovaných v bode 1. 
 
4.   Vykonávať  mikrobiologické analýzy v súlade  s novou legislatívou pre výkon 
štátneho  zdravotného dozoru a potravinového dozoru. 
 Mikrobiologické analýzy pre výkon štátneho zdravotného a potravinového dozoru sa 
vykonávajú v súlade s novou legislatívou a v rozsahu Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva 
SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 6. februára 2006 č.06267/2006.SL, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na 
obaly na ich balenie a Nariadenia komisie (ES) č. 1441/2007 z  5. decembra 2007 o 
mikrobiologických kritériách pre potraviny. Mikrobiologické analýzy sa vykonávajú podľa 
najnovších vydaní STN  a európskych noriem pre stanovenie jednotlivých mikrobiologických 
ukazovateľov. 
 
5.  Zabezpečovať výkon potravinového dozoru  nad  zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky izikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií  potravín na osobitné diétne použitie,vrátane potravín pre 
celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a  malé deti a výživové 
doplnky – v spolupráci  s odborom hygieny výživy. 
 V rámci potravinového dozoru sa sledovala mikrobiologická kontaminácia potravín 
podľa požiadaviek odborov HV a HDaM. Za hodnotené obdobie bolo celkovo analyzovaných  
2166 vzoriek, z toho pre RÚVZ Košice 1098 vzoriek a  pre RÚVZ Košického kraja 1068 
vzoriek ( Michalovce 557 vzoriek, Rožňava 107 vzoriek  a Trebišov 404 vzoriek).  
Prítomnosť patogénnych mikroorganizmov -  baktérií rodu Salmonella  bola zistená v 3 
vzorkách (banánová torta tuková). Listeria monocytogenes bola izolovaná z 33 vzoriek 
(bagety, šaláty, ruské vajce).     
 Pre dojčatá a malé deti bolo analyzovaných spolu 41 vzoriek.  Výživových doplnkov 
bolo analyzovaých 25 vzoriek. 
 
6.  Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie – 
v spolupráci s odborom hygieny životného prostredia. 
-  pozri úlohu č.1.6. a 1.5. Programov a projektov Úradov verejného zdravotníctva SR. 
 
7.  Spolupracovať s NRC pre pitnú vodu. 
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 Odbor MŽP spolupracuje s NRC pre hygienickú problematiku pitnej vody hlavne 
v oblasti preberania európskych noriem, najmä pripomienkovania prekladov z oblasti 
mikrobiológie a biológie vôd. Spolupracuje tiež pri zavádzaní nových vyšetrovacích metód 
z oblasti vôd. 
 
Laboratóriá Odboru chemických analýz 
 
1. vychádzajúc z možností OCHA, prístrojového vybavenia a personálneho 
obsadenia rozvíjať činnosť OCHA podľa najnovších poznatkov vedy a výskumu 
 Pracovníci odboru získavali poznatky o nových metódach a trendoch rozvoja 
prístrojovej techniky účasťou na nasledujúcich seminároch a odborných podujatiach: 
1. Celoústavný lekársky seminár o problematike odboru Pracovné lekárstvo, Košice, 
28.1.2009 (4 prac.)  
2. Polychlorované bifenyly – environmentálne a zdravotné dopady kontaminácie v SR, 
Košice, 29.1.2009 (1 prac.) 
3. Odborný seminár firmy HACH LANGE, Košice, 11.2.2009 ( 4 pracovníci) 
4. Odborný seminár Hodnotenie rizík zo znečisťujúcich látok v ŽP (ENVIRISK), Ústav 
verejného zdravotníctva, LF UPJŠ, Košice, 26.2.2009 ( 1 pracovníčka) 
5. Odborný seminár: Skúsenosti z medzinárodných výskumných projektov PCB RISK 
a CASCADE, Košice, 23.3.2009 (7 pracovníkov) 
6. Odborný seminár firmy CHROMSPEC SLOVAKIA, Košice, 26.3.2009 (6 prac.) 
7. Celoslovenská koferencia laborantov a asistentov v zdravotníctve: Zdravotné riziká pri 
práci Trenčín, 1.4.2009 ( 1 pracovníčka) 
8. Odborný seminár firmy SIGMA ALDRICH: Nové trendy v chromatografii – 
znižovanie prevádzkových nákladov a záťaže ŽP, Košice, 21.4.2009 (2 prac.) 
9. Odborný seminár firmy DIONEX: Využitie chromatografických systémov 
v priemyselnej a environmentálnej oblasti v laboratórnej praxi (7 prac.)  
10. Konferencia: Chemické faktory a ochrana zdravia, Trenčín, 29.4.2009 (3  prac.) 
11. Odborný seminár firmy HERMES Lab. SYSTEMS: využitie LC, GC v kombinácii 
s MS a problematika identifikácie a analýzy biomakromolekúl, Košice, 12.5.2009        (2 
prac.) 
12. Odborný seminár firmy VARIAN: Hmotnostná spektrometria a jej využitie v praxi, 
Košice,12. 5. 2009 (2 prac.) 
13. Pracovný seminár a konzultačné dni RÚVZ pre fyzikálne faktory prostredia: hluk, 
vibrácie, optické žiarenie, mikroklíma, elektromag. žiarenie, Nový Smokovec, 16.6.-
18.6.2009 (3 prac.) 
14. Odborný seminár firmy INTERTEC: Novinky z oblasti  laboratórnej vážiacej techniky 
a ukážka merania AAS GBC, Košice, 24.6.2009 (5 prac.) 
15. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny – jesenné pracovné dni, Bratislava,12-
14.10.2009 ( 2 prac.) 
16. Agilent Technologies HERMES – seminár zameraný na chromatografiu, Košice, 
15.10.2009, (5 pracovníkov) 
17. Odborná zdravotnícka prax na NRC pre xenobiotiká a genetickú toxikológiu, ÚVZ 
SR, Bratislava, 19.-23.10.2009 (1 pracovník) 
18. IV. Ročník regionálneho odborného dňa MTP v zdravotníctve. Pracovné podmienky 
v závode kokso - chemického spracovania čierneho uhlia- aktívna účasť M. Bocáková, 
Košice, 23.10.2009 
19. Areditácia skúšobných a kalibračných laboratórií – Ing. Bobko, SMÚ Bratislava, 15.-
16.12.2009 
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Aktívna účasť na odborných seminároch RÚVZ pre pracovníkov s VŠ vzdelaním: 
Swiatlowská,G. Problematika merania a hodnotenie hluku v ŽP- skúsenosti a výsledky 
praktických meraní  
Gajdošová, D. Genetická toxikológia a „ Európsky kódex proti rakovine“ 
Leitnerová, G. Stanovenie vápnika v mliečnych výrobkoch 
Ivan,J.1-hydroxypyrén ako biomarker polycyklických aromatických uhľovodíkov 
Aktívna účasť na odborných seminároch RÚVZ pre pracovníkov so SŠ vzdelaním: 
Marcinčinová, R. Zameranie genetickej toxikológie v hygiene 
Süčová,M. Meranie a hodnotenie expozície hluku u profesionálnych hudobníkov 
Bocáková,M.1-hydroxypyrén ako biomarker polycyklických aromatických uhľovodíkov 
Vašková, E.Stanovenie vápnika v mliečnych výrobkoch 

Okrem uvedených aktivít sa dvaja pracovníci (Ing.Bobko a Ing.Olejárová) zúčastnili 
na školení organizovanom SMÚ v Bratislave: Činnosť interných audítorov v akreditovaných 
skúšobných a kalibračných laboratóriách a získali osvedčenie o vzdelaní v danej oblasti.   
 
2. aktualizovať skúšobné postupy a pri ich používaní vychádzať z najnovších 
vydaní  technických noriem alebo adekvátnych odborných dokumentov 
 V hodnotenom období boli  v súvislosti s reakreditáciou SL aktualizované nasledujúce 
skúšobné postupy: 
1. SP č.57A  Stanovenie benzo(a)pyrénu v pracovnom ovzduší metódou fluorescenčnej 
spektrofotometrie 
2. SP č.58A Stanovenie formaldehydu vo vnútornom ovzduší budov metódou 
spektrofotometrickou 
3. SP 61A Stanovenie amónnych solí a amoniaku v pracovnom ovzduší metódou 
spektrofotometrickou 
4. SP 64 A Stanovenie kreatinínu v moči metódou spektrofotometrickou 
5. SP 65 A Stanovenie pevného aerosólu v pracovnom ovzduší vážkovou analýzou 
6. SP č,91A Stanovenie formaldehydu v pracovnom ovzduší metódou spektrofoto-
metrickou 
7. SP č. 8 A Kvalita vody: Stanovenie dusitanov molekulárna absorbčná 
spektrofotometrická metóda 
8. SP č. 9 A Stanovenie dusičnanov absorbčnou spektrofotometriou v UV oblasti 
9. SP č. 10 A Kvalita vody: Stanovenie amónnych iónov. Manuálna spektrofotometrická 
metóda 
10. SP č. 13 A  Kvalita vody: Stanovenie CHSKMn 
11. SP č. 14 A Fyzikálno chemický rozbor pitnej vody. Stanovenie chloridov merkuri-
metrickou metódou 
12. SP č. 15 A  Fyzikálno chemický rozbor pitnej vody. Stanovenie pH 
13. SP č. 16 A Kvalita vody: Stanovenie elektrolytickej vodivosti 
14. SP č. 18 A Kvalita vody: Stanovenie absorbancie 
15. SP č. 19 A Kvalita vody: Stanovenie Ca titračná metóda s EDTA 
16. SP č. 20 A Kvalita vody: Stanovenie sumy Ca a Mg titračná metóda 
17. SP č. 36 A Metóda na stanovenie sušiny a vlhkosti v požívatinách 
18. SP č. 38 A Stanovenie obsahu chloridov v požívatinách 
19. SP č. 41 A Stanovenie dusíka podľa Kjedahla 
20. SP č. 42 A Metódy skúšania výrobkov z mäsa a sterilizovaných pokrmov 
v konzervách:  Stanovenie voľného tuku 
21. SP č. 53 A  Spektrofotometrické stanovenie dusitanov a dusičnanov v požívatinách 
22. SP č. 54 A  Stanovenie Pb, Cd, Cu v požívatinách metódou DPAV 
23. SP č. 56 A  Stanovenie KI v soli 

286



24. SP č. 85 A  Stanovenie ferokyanidu draselného v soli spektrofotometricky 
25. SP č. 86 A  Kvalitatívne stanovenie prítomnosti syntetických farbív v požívatinách 
26. SP č.78 A-a Stanovenie arzénu vo vodách metódou AAS-GTA so Zeemanovou 
korekciou pozadia 
27. SP č.78A-b Stanovenie antimónu vo vodách metódou AAS-GTA so Zeemanovou 
korekciou pozadia 
28. SP č. 78A-c Stanovenie selénu vo vodách metódou AAS-GTA so Zeemanovou 
korekciou pozadia 
29. SP č. 82A Stanovenie prchavých organických látok (POL) metódou GC s technikou „ 
purge and trap“ 
 
3. pri zabezpečení úloh štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového 
dozoru, pri objektivizácii faktorov životných a pracovných podmienok zavádzať nové   
skúšobné postupy podľa požiadaviek iných odborov 
 Na  OCHA boli vypracované nasledujúce nové skúšobné postupy : 
1. Stanovenie Mg v ovzduší metódou AAS-FA 
2. Stanovenie Sb v potravinách metódou AAS-GTA 
3. Stanovenie K vo vodách metódou AAS-FA 
4. Stanovenie As v piesku metódou AAS-GTA 
5. Stanovenie Cd v piesku metódou AAS-GTA 
6. Stanovenie Cr v piesku metódou AAS-FA 
7. Stanovenie Cu v piesku metódou AAS-FA 
8. Stanovenie Ni v piesku metódou AAS-FA 
9. Stanovenie Pb v piesku metódou AAS-FA 
10. Stanovenie Zn v piesku metódou AAS-FA 
11. Stanovenie naftalénu v piesku metódou HPLC 
12. Stanovenie acetnafténu v piesku metódou HPLC 
13. Stanovenie fluorénu v piesku metódou HPLC 
14. Stanovenie fenantrénu v piesku metódou HPLC 
15. Stanovenie antracénu v piesku metódou HPLC 
16. Stanovenie fluoranténu v piesku metódou HPLC 
17. Stanovenie pyrénu v piesku metódou HPLC 
18. Stanovenie benzo(a)antracénu v piesku metódou HPLC 
19. Stanovenie chryzénu v piesku metódou HPLC 
20. Stanovenie benzo(b)fluoranténu v piesku metódou HPLC 
21. Stanovenie benzo(k)fluoranténu v piesku metódou HPLC 
22. Stanovenie benzo(a)pyrénu v piesku metódou HPLC 
23. Stanovenie dibenz(a,h) antracénu v piesku metódou HPLC 
24. Stanovenie benzo(g,h,i) perylénu v piesku metódou HPLC 
25.  Stanovenie indeno(1,2,3-c,d) pyrénu v piesku metódou HPLC 
26.  Cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov 
  
4. Spolupracovať s NRC pre pitnú vodu pri riešení problematiky pitnej vody 
 Spolupráca s NRC pre pitnú vodu bola zameraná na analýzu dodaných vzoriek. Pri 
príležitosti svetového Dňa vody sme sa podieľali spolu s NRC a HŽP na zabezpečení 
konzultačného dňa a cielenej analýzy 589 vzoriek.  Vo vzorkách sa uskutočnilo stanovenie 
dusičnanov a dusitanov, celkove 1178  ukazovateľov. Spolupráca s NRC sa zameriava aj na 
konzultácie k problematike pitnej vody, jej analýzy, úpravy a čistenia. 
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5. spolupracovať pri vytváraní podmienok na informatizáciu laboratórnej činnosti, 
zhromažďovanie a prenos údajov z objektívnych meraní a analýz faktorov prostredia 
ovplyvňujúcich negatívne aj pozitívne zdravie obyvateľov. 
- úloha Programového vyhlásenia je totožná s úlohou 7.10 z Programov a projektov 
ÚVZ SR. Jej plnenie závisí od pridelenia finančných prostriedkov na zakúpenie informačného 
systému pre jednotlivé RÚVZ. Snahou laboratória v roku 2009 bolo nahradiť zastaralé PC 
novými aj formou darovacej zmluvy. 
 
6. V spolupráci s odborom hygieny výživy vykonávať analýzy požívatín so 
zameraním na stanovenie dusičnanov a dusitanov, kongenérov polychlórovaných 
bifenylov, rezíduí pesticídov a ťažkých kovov najmä vo vzorkách potravín určených na 
osobitné výživové účely a potravu pre dojčatá a malé deti 
 Stanovenie dusičnanov a dusitanov je úloha ktorá je totožná s  úlohou 3.1 z Programov 
a projektov ÚVZ SR, kde je uvedené hodnotenie jej plnenia. V troch vzorkách, ktoré boli na 
OCHA doručené sa uskutočnila aj analýza prítomnosti kongenérov PCB, s negatívnym 
výsledkom. 
 
7. V spolupráci s odborom Preventívneho pracovného lekárstva zabezpečiť meranie 
fyzikálnych faktorov (hluk, vibrácie, elektromagnetické žiarenie) a nebezpečných 
chemických faktorov 
 Uskutočnilo sa 369 meraní hluku, 560 meraní elektromagnetického poľa a 224 meraní 
mikroklímy. Celkove sa sledovalo 4 318 ukazovateľov a 39 007 analýz.  
Meranie chemických faktorov je popísané v plnení úlohy 2.1 Programov a projektov: bolo 
odobratých a analyzovaných  
-  401 vzoriek pevného aerosólu v ktorých sa sledovalo 767 ukazovateľov 
-  287 vzoriek chemických faktorov (formaldehyd, etylénglykol fenol,  etylalkohol, oxid 
zinočnatý, nikel, cín, meď, chlorovodík, kyselina sírová, kyanovodík) v ktorých sa sledovalo 
405 ukazovateľov 
-  bolo odobratých 7 vzoriek na prítomnosť azbestu. Vzorky boli zaslané na analýzu do 
NRC na vláknité prachy v Nitre. 
-  v oblasti biologických expozičných testov bolo dodaných a analyzovaných  48 vzoriek 
moča na stanovenie fenolov v moči. V 11 vzorkách moča sa analyzovala kyselina delta-
aminolevulovú.  Súčasťou analýzy biologického materiálu je aj stanovenie kreatinínu v moči 
z dôvodu prepočtu koncentrácie fenolu a kyseliny delta-aminolevulovej na kreatinín. 
V jednom prípade bola koncentrácia kyseliny delta-aminolevulovej v moči po prepočte na 
kreatinín prekročená menej ako 2-násobne. 
- na analýzu PAU v ovzduší a hydroxypyrénu v moči u pracovníkov vybraných profesií bolo 
odobratých 24 vzoriek. Spolu so vzorkami z roku 2008 bolo analyzovaných 41 vzoriek 
 
8. V spolupráci s odborom Hygieny životného prostredia realizovať analýzu vzoriek 
pitných vôd a prírodných vôd na kúpanie 
-  pozri úlohy 1.6 a 1.8 z Programov a projektov ÚVZ SR. 
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J.  OBLASŤ LEKÁRSKEJ MIKROBIOLÓGIE 
 
1.   Aktívna účasť v Akčnom pláne na udržanie stavu bez  poliomyelitídy  
v Slovenskej republike a úloh SZO v rámci programu eradikácie poliomyelitídy. 
- Pozri úlohu č. 8.6 Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva. 
 
2.  Aktívna účasť pri plnení úloh vyplývajúcich z členstva v EISS ( European 
Influenza Surveillance Scheme).  
- Pozri úlohu č. 8.5 Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva. 
 
3.  Aktívna účasť pri plnení úloh vyplývajúcich  z akčného plánu na udržanie stavu 
eliminácie osýpok v Slovenskej republike a plnenia úloh vyplývajúcich z členstva v sieti 
Národných referenčných laboratórií pre surveillance osýpok a rubeoly SZO pre Európu  
 Laboratórium vykonáva  vyšetrenie protilátok triedy IgM a IgG  u vzoriek sér 
dodaných od ošetrujúcich lekárov Košického a  Prešovského kraja. V mesačných intervaloch 
k 20. dňu bežného mesiaca spracováva hlásenie v tabuľkovej forme o počte vyšetrených 
materiálov v stanovených vekových skupinách  a zasiela elektronickou formou do NRC pre 
MMR. V roku  2009 bolo u osýpok vyšetrených 156 vzoriek sér na dôkaz prítomnosť 
protilátok triedy IgM a IgG, čo predstavovalo celkovo 312 vyšetrení. V triede protilátok IgM 
neboli zistené pozitívne nálezy. V porovnaní s rokom 2008 bolo v aktuálnom hodnotenom 
období vyšetrených o 30 vzoriek viac.   
V roku  2009 bolo u rubeoly vyšetrených 187 vzoriek sér na prítomnosť protilátok triedy IgM 
a IgG, čo predstavovalo celkovo 374 vyšetrení. Rovnako ako u osýpok aj pri rubeole v triede 
IgM, neboli zistené pozitívne nálezy. V porovnaní s rokom 2008 bolo v aktuálnom 
hodnotenom období vyšetrených o 34 vzoriek viac. .   
Plnenie úlohy a jej dopad na zdravie obyvateľstva: 
Osýpky (morbilli) je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje epidémie najmä v detskom veku.   
Očkovaním sa výskyt tohto ochorenia znížil na minimum, ale v porovnaní s ostatnými 
vakcinovanými  nákazami sa osýpky sporadicky stále v modifikovanej forme vyskytujú.  
Je potrebné sledovať výskyt tohto ochorenia vyšetrovaním protilátok triedy IgM a tým 
zabrániť  vzniku lokálnych epidémií v detskej populácii.   
Návrh na ďalší postup:  
Pokračovať v spolupráci s lekármi Košického a Prešovského kraja, s pracovníkmi  
jednotlivých epidemiológií RÚVZ a NRC pre MMR na zabezpečenie stavu eliminácie osýpok 
v Slovenskej republike. 
 
4.  Komplexné riešenie prevencie HIV/AIDS 
- pozri úlohu č. 6.8 z PP a úlohou 9.4 z NPPZ.  
 
5.  Národná laboratórna surveillance diftérie 
 V hodnotenom období, v roku 2009  bolo v laboratóriu NRC  pre diftériu vykonaných 
145 vyšetrení, 81 vyšetrení súviselo s prácou s kmeňmi z mikrobiologických pracovísk 
Slovenska  
-  identifikácia, potvrdenie identifikácie a stanovenie toxicity. Celkovo, v hodnotenom 
období,   bolo do laboratória zaslaných 30 kmeňov. Pôvod kmeňov: 21 kmeňov z OKM 
Levice ( katéter, moč, oko, operačná rana, spútum, dekubity, nechtové ložisko, tonzily atď.) 
- 2 kmene OKM Prešov (ucho, rana) 
- 5 kmeňov z RÚVZ Košice (výtery z HCD) 
- 1 kmeň z OKM L. Mikuláša (hemokultúra) 
- 1 kmeň z OKM N. Zámky (výter z rekta) 
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 V roku 2009 bol identifikovaný jeden difterický koryneformný kmeň – 
Corynebacterium diphtheriae typ gravis, u ktorého sa testom na bunkových kultúrach 
nepotvrdila produkcia toxínu ( OKM Prešov – výter z ucha). 
Ostatné kmene boli nedifterické s prevahou druhov Corynebacterium  striatum/amycolatum a 
Corynebacterium pseudodiphtheriticum. Nasledovali druhy:  Corynebacterium afermentans 
coyleae, Corynebacterium propinquum, Corynebacterium jeikeium, Corynebacterium skupina 
G, Cellulomonas spp. / /Microbacterium spp. 
Vyšetrenia v počte 64 súviseli s interným riadením kvality v laboratóriu: 
-  validácia vyšetrovacieho postupu  
-  kontrola kvality vyšetrovacieho postupu 
-  sledovanie výkonu vyšetrenia.                               
Porovnanie s predchádzajúcim obdobím: 
 V roku 2008 bolo v laboratóriu NRC  pre diftériu vykonaných 141 vyšetrení, 77 
vyšetrení súviselo s prácou s kmeňmi z mikrobiologických pracovísk Slovenska  - 
identifikácia, prípadne potvrdenia identifikácie. 
Pôvod kmeňov: 16 kmeňov z OKM Levice ( punktát koleno, kateter, moč, oko, operačná rana 
dekubity, nechtové ložisko atď.) 
- 2 kmene z OKM L. Mikuláša (hemokultúra, rana) 
- 1 kmeň z OKM Bardejov ( dekubitus) 
- 1 kmeň z OKM Rožňava ( likvor) 
- 2 kmene z RÚVZ Košice ( výtery z HCD) 
 V roku 2008 neboli identifikované, či potvrdené difterické korynebaktérie, nebola teda 
stanovovaná toxicita. 
 Všetky kmene boli nedifterické s prevahou druhu Corynebacterium  
striatum/amycolatum a Corynebacterium pseudodiphtheriticum, nasledovali druhy:  
Corynebacterium afermentans coyleae, Corynebacterium propinquum, Corynebacterium 
jeikeium, Corynebacterium auris/turicella otitidis, Cellulosimicrobium cellulans. 
 Relatívne nízky počet identifikácií difterických kmeňov je dôsledkom priaznivej 
situácie v oblasti imunity populácie na diftériu. V poslednom prehľade imunity populácie bola 
dokázaná 88% odolnosť. Toto pomerne vysoké percento odolnosti nevylučuje výskyt 
toxických kmeňov zavlečením na územie SR.  
 Napriek doplneniu očkovacej schémy o ďalšiu revakcinačnú dávku vo veku 
dospelosti, je potrebné pokračovať v sledovaní výskytu toxických kmeňov Corynebacterium 
diphtheriae v SR. Posledný prehľad imunity populácie na diftériu bol vykonaný pred 
siedmimi rokmi. Je potrebné zvážiť vykonanie ďalšieho, za  účelom kontroly stavu imunity 
populácie, ako aj za  
účelom kontroly účinnosti tretej revakcinačnej dávky zavedenej v roku 2004 u 13 ročných 
detí.  
 
6.  Národná laboratórna surveillance listeriózy 
 V období roka 2009 bolo do NRC laboratória pre listeriózu doručených 44 
suspektných kmeňov Listeria monocytogenes.  39 kmeňov bolo potvrdených ako  Listeria 
monocytogenes – aglutinačne aj biochemicky. Štyri boli identifikované iba biochemicky 
a jeden kmeň bol potvrdený ako Listeria innocua. Z potvrdených 43 kmeňov Listeria 
monocytogenes  19  kmeňov bolo izolovaných na odbore MŽP RÚVZ so sídlom v Košiciach. 
Zo šalátov bolo 18 kmeňov a jeden z bagety. (11x sérotyp1, 8x sérotyp 4). Z oddelenia MŽP 
RÚVZ so sídlom v Nitre pochádzali štyri kmene (šaláty, 4x sérotyp 1), z oddelenia MŽP 
RÚVZ so sídlom v Poprade  pochádzali štyri kmene (šaláty, bageta 4x sérotyp 1), z oddelenia 
MŽP RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote pochádzali dva kmene (bagety, 2x sérotyp 1), 
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z oddelenia MŽP RÚVZ so sídlom Prešove pochádzali dva kmene (šaláty, 2x sérotyp 1). 
Listeria innocua bola izolovaná na odbore MŽP RÚVZ so sídlom v Košiciach.   
 Z potvrdených 43 kmeňov Listeria monocytogenes  12 kmeňov pochádzalo 
z klinických pracovísk Slovenska: FNLP  ÚLM a KM Košice dve izolácie jedna 
z hemokultúty a druhá z abdominálnej punkcie. FNsP ÚLM a KM Nové Zámky 8 izolácií 
z patologických materiálov. OKM FN Trnava 2 izolácie jedna z hemokultúry a druhá 
z likvoru. Serologicky komplement fixačnou reakciou bolo vyšetrených spolu 176 sér na 
prítomnosť protilátok anti-Listéria monocytogenes, 14 z nich  vykazovalo signifikantný titer. 
 
Porovnanie s predchádzajúcim obdobím. 
 V roku 2008 sme v našom laboratóriu vyšetrili 58 kmeňov. 54 kmeňov bolo 
izolovaných na pracoviskách MŽP  a štyri kmene boli izolované z biologických materiálov 
z pracovísk klinických mikrobiológií na Slovensku. Sérologicky komplement fixačnou 
reakciou bolo vyšetrených spolu 139 sér na prítomnosť protilátok anti-Listéria 
monocytogenes, 18 z nich  vykazovalo signifikantný titer. 
 Napriek intenzívnemu výskumu tejto antropozoonózy ostávajú mnohé otázky 
nezodpovedané. Predpokladá sa, že frekvencia jej výskytu  je vyššia, než sme o tom 
informovaní na základe diagnostikovaných prípadov. Je dôležité sledovať výskyt Listerie 
monocytogenes vo vybraných druhoch živočíšnych výrobkov a odhad jej rizika pre populáciu. 
Vzhľadom na výskyt a izoláciu iných druhov rodu Listeria, je potrebná  presná identifikácia 
izolovaných kmeňov. 
 
7.   Národná laboratórna surveillance syfilisu. 
 V roku 2009 bolo vyšetrených celkom 2319 vzoriek, z toho prvovyšetrených 
pacientov bolo 878 z nich 513 (58,4%) bolo pozitívnych. V roku 2008 bolo celkove 
vyšetrených 2023 vzoriek, z toho prvovyšetrených pacientov bolo 894, z nich 485 (52,5%) 
bolo pozitívnych, čo predstavuje mierny pokles prvovyšetrených pacientov o 16 vzoriek  
a mierny nárast pozitívnych vzoriek o 28 oproti  roku 2008. 
V NRC pre syfilis bolo v roku 2009 vykonaných 14 486 vyšetrení (v roku 2008 bolo 13 748  
vyšetrení) čo je nárast o 738 vyšetrení oproti sledovanému obdobiu minulého roku. tab.č.1 
a 2. 
V tab. č. 3 je uvedený počet vyšetrených vzoriek od dispenzarizovaných pacientov. V roku 
2009 bol zaznamenaný mierny pokles o 210  vzoriek oproti hodnotenému obdobiu roku 2008. 
V tab. č. 4 sú uvedené celkové počty vzoriek a počet pozitívnych vzoriek od prvovyšetrených 
pacientov z jednotlivých krajov SR, graf č. 1 je percentuálnym vyjadrením pozitívnych 
vzoriek z jednotlivých krajov. Zvýšený počet vzoriek a tiež pozitívnych pacientov bol 
zaznamenaný v Bratislavskom, Košickom, Prešovskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. 
 Biologický materiál (sérum, plazma, likvor, pupočníková krv) doručený na 
sérologickú diagnostiku syfilisu bol vyšetrený nešpecifickými netreponémovými 
a špecifickými  treponémovými testami (RPR, VDRL, FTA-ABS IgG, TPHA, ELISA 
recombinant, FTA - ABS IgM, ELISA IgM, IgG, Westernblot IgM, IgG, VDRL - 
kvantitatívny test)  tab.č.5 
TPI test bol z technických dôvodov pozastavený.  
 Nebolo vyšetrených 102 vzoriek pre ich neadekvátnosť (hemolyzované, chylózne, 
lipemické sérum).   
 Bolo vykonaných 226 konzultácií týkajúcich sa interpretácie sporných výsledkov, 
liečebného a dispenzárneho postupu. Konzultácie sa týkali hlavne prezentácie skríningových 
výsledkov (OKM, HTO, NTS), potreby ich konfirmácií čo do rozsahu a tiež časového 
intervalu ďalších odberov. Dermatovenerológovia konzultovali dispenzarizáciu pacientov, 
potrebu ďalšej liečby alebo realizáciu nadstavbových špecifických testov, zákonné možností 

291



pri zvládnutí nedisciplinovaných a neprispôsobivých pacientov (nedostavenie sa na 
vyšetrenie, opakovaný útek počas hospitalizácie, ignorovanie dispenzárnych kontrol po 
liečbe). 
 
Plnenie úlohy a jej dopad na zdravie:  
 Plnenie úlohy spočíva v zabezpečení nadstavbovej diagnostiky syfilisu, vo vykonávaní  
expertíznej a metodickej činnosti a v zabezpečení surveillance syfilisu. Úloha, vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu výskytu syfilisu v SR a vo svete má dlhodobý charakter, je  plnená  
priebežne. Zvýšený počet prípadov syfilisu u nás i v celosvetovom meradle, po prechodnom 
znížení do roku 1998, má naďalej mierne stúpajúci trend. Problémom naďalej zostávajú deti 
neliečených syfilitických matiek (narkomanky, prostitútky, neprispôsobivé sociálne skupiny). 
 S ohľadom na aktuálnu slovenskú i celosvetovú epidemiologickú situáciu je potrebné 
naďalej vykonávať dôslednú surveillance syfilisu, predovšetkým v oblasti laboratórnej 
diagnostiky  s dôrazom vylúčenia falošne pozitívnych skríningových vyšetrení 
u neadekvátnych diagnóz (malignity, autoimúnne ochorenia, vakcinácia, transplantácie).  
Tab. č.1 Počet  vzoriek a vyšetrení za rok 2009 

 celkový počet pozitívne 
počet vzoriek 32 191 1 364 
počet vyšetrení 14 486 2 390  
počet neadekvátnych vzoriek 102  

 
Tab. č.2 Počet vzoriek prvovyšetrených pacientov za rok 2009 

Prvovyšetrení
pacienti 

 
pozitívne negatívne spolu 

dospelí 424 302 726 
gravidné 26 22 48 
deti 63 41 104 
spolu 513 365 878 
HTO/NTS 32 137 169 
OKM 234 126 360 
spolu 260 263 529 
celkove spolu 779 628 1407 

 
Tab. č.3 Počet vyšetrených vzoriek u dispenzarizovaných pacientov za rok 2009 

Dispenzarizovaní 
pacienti 

 
pozitívne negatívne spolu 

dospelí 526 166 692 
gravidné 34 9 43 
deti 25 152 177 
spolu 585 327 912 
    

 
Tab. č.4 Celkový počet vzoriek a počet pozitívnych vzoriek vybraných prvovyšetrených 
pacientov v jednotlivých krajoch SR za rok 2009 
 BA TT NI TR ZA BB PO KE SPOLU
počet vzoriek 277 123 94 14 38 31 95 206 878 
pozitívne 191 88 65 7 20 7 33 102 513 
 
Graf č.1 Percento pozitívnych pacientov v jednotlivých krajoch SR za rok 2009   
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Tab. č.5  Prehľad počtu jednotlivých vyšetrení za rok 2009  
 

Druh vyšetrenia  
Celkový počet 

RPR 2 154 
VDRL - kvalitatívne 2 304 
VDRL - kvantitatívne 880 
FTA – ABS -  IgG 2 197 
FTA – ABS - IgM 340 
MHA - TP 2 289 
ELISA recombinant 749 
ELISA IgM 559 
ELISA IgG 2 157 
Westernblot IgM 286 
Westernblot IgG 238 

 
 
 
K. ROZVOJ VÝCHOVY A  VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
. 1. Spolupráca RÚVZ so sídlom v Košiciach so SZU Bratislava má základ v 
zabezpečovaní postgraduálneho vzdelávania svojich zamestnancov a poskytovaní lektorov 
vzdelávacích aktivít z radov zamestnancov. Jedná sa o účasť na vzdelávacích aktivitách, ktoré  
jednotlivé fakulty SZU uverejňujú v Pláne aktivít ďalšieho vzdelávania na konkrétny 
akademický rok. Pri odbornom zabezpečovaní pregraduálneho štúdia v odbore verejné 
zdravotníctvo (zabezpečovanie teoretickej a praktickej výučby) spolupracuje najmä s LF 
UPJŠ v Košiciach, ale aj s inými VŠ v rámci SR (napr. s Trnavskou univerzitou FZSP). 

V súlade s Plánom aktivít ďalšieho vzdelávania SZU sú zamestnanci úradu na 
pripravované podujatia hromadne prihlásení.  V roku 2009 sa na 9 vzdelávacích aktivitách 
SZU v Bratislave (tematické kurzy, diskusné sústredenia, workshopy) zúčastnilo spolu 12 
zamestnancov úradu.  

Postgraduálne vzdelávanie pracovníkov vo verejnom zdravotníctve je realizované 
v procese kvalifikačných foriem ďalšieho vzdelávania. V roku 2009 bolo do tohto procesu 
zapojených spolu 5 zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach -   v zdravotníckom povolaní 
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asistent (DAHE)  zaradená 1 zamestnankyňa do špecializačného študijného odboru hygiena 
životného prostredia, 2 iní zdravotnícki pracovníci s  VŠ vzdelaním zaradení do 
špecializačného študijného odboru vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve 
a toxikológii, v zdravotníckom povolaní lekár – 2 zamestnankyne zaradené do 
špecializačného štúdia v subšpecializačnom študijnom odbore epidemiológia.  

2. RÚVZ so sídlom v Košiciach má v rámci spolupráce s LF UPJŠ v Košiciach 
uzavretú „Dohoda o zriadení špecializovaných výučbových základní“, ktorej predmetom je 
postavenie, úprava vzájomných vzťahov a pôsobnosť účastníkov dohody v procese praktickej 
výučby študentov na dohodnutých pracoviskách RÚVZ so sídlom v Košiciach. V súlade s 
touto dohodou sa organizácia, obsah a rozsah výučby v Špecializovanej výučbovej základni 
riadi študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní pregraduálneho 
štúdia poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ v študijnom odbore verejné zdravotníctvo  sa 
podľa platných študijných programov podieľa 23 zamestnancov úradu. Zároveň sú 
zamestnanci RÚVZ so sídlom v Košiciach školiteľmi a oponentmi bakalárskych 
a magisterských prác a na základe nominácií LF UPJŠ sa zúčastňujú štátnych skúšok ako 
členovia skúšobných komisií.  

Každoročne v letných mesiacoch študenti odboru verejné zdravotníctvo absolvujú na 
pracoviskách  RÚVZ so sídlom v Košiciach povinnú odbornú prax. V mesiaci júl 2009 sa 
letnej odbornej praxe zúčastnilo 14 študentov I. ročníka a 13 študentov II. ročníka LF UPJŠ 
v Košiciach. 

 Aj napriek skutočnosti, že RÚVZ má po personálnej, odbornej a materiálnej stránke 
vytvorené podmienky na zabezpečenie praktickej zložky pregraduálneho štúdia  v odbore 
verejné zdravotníctvo, v roku 2009 nebola daná požiadavka zo strany vzdelávacích inštitúcií 
na realizáciu odbornej praxe študentov na našich pracoviskách. 

V súlade s akreditáciou špecializačného študijného programu v kategórii lekár pre 
špecializačný odbor všeobecné lekárstvo, ktoré získala LF UPJŠ v Košiciach je RÚVZ so 
sídlom v Košiciach jedným zo zariadení, v ktorých sa vykonáva praktická zložka vzdelávania 
v uvedenom špecializačnom študijnom programe.  Zároveň na pracoviskách úradu prebieha, 
priebežne podľa požiadaviek, odborná prax  pracovníkov, ktorí sú zaradení aj do iných 
špecializačných študijných odborov ako je všeobecné lekárstvo.  
 V roku 2009 v rámci plnenia špecializačného študijného programu v špecializačných 
odboroch všeobecné lekárstvo, pracovné lekárstvo a infektológia  absolvovali odbornú prax 
na RÚVZ  3 pracovníci v zdravotníckom povolaní lekár a 1 pracovník v zdravotníckom 
povolaní laborant absolvoval odbornú prax v rámci plnenia špecializačného programu 
v odbore klinická mikrobiológia.   
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A.    OBLASŤ  HV 
 
a) Hlavné ciele v oblasti HV, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, ako sú: 
1. posilňovanie a rozvíjanie výživovej stratégie ... 
2. posilňovanie a rozvíjanie stratégie udržateľného prísunu potravín .... 
3. posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín ..... 
sú realizované v podmienkach okresu Levice prostredníctvom nasledovných úloh: 
 
1./Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny 
výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
-  štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín boli vykonávané v sledovanom období podľa 
Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu potravín a na základe mimoriadnych cielených 
kontrol.   
Celkom  bolo vykonaných 1191 kontrol, pričom v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 551 
kontrol, v rámci výkonu úradnej kontroly potravín 289 kontrol a štátny zdravotný dozor na základe 
žiadosti o preverenie priestorov pred zahájením prevádzky 351 kontrol.  V rámci plnenia úloh 
viacročného plánu  boli vykonávané cielené kontroly v zariadeniach zimnej turistickej sezóny/6 
kontrol/, motorestoch a čerpacích staniciach pohonných hmôt / 14 kontrol/.V rámci mimoriadnych 
úloh boli vykonané kontroly supermarketov a hypermarketov v mesiacoch apríl, jún a september. 
Skontrolovaných bolo celkom 13 prevádzok, pričom v týchto zariadeniach bolo vykonaných 
v sledovanom období celkom 45 kontrol. Okrem toho sme v spolupráci s SOI vykonali v rámci 
zabezpečenie LTS 2009 4 kontroly v zariadeniach spoločného stravovania na trasách cestovného 
ruchu. V mesiaci september bola vykonaná cielená kontrola v DSS , zariadeniach sociálnych 
služieb a hospicoch. Celkom bolo skontrolovaných  14 zariadení. 
V priebehu roka sme vykonali 14 auditov z 15 naplánovaných, z toho 2 v  lahôdkárskych 
výrobniach, 7 v cukrárskych výrobniach, 2 v zariadeniach spoločného stravovania otvoreného typu 
(reštaurácie) a 3 v zariadeniach spoločného stravovania uzatvoreného typu (závodné kuchyne). 
Jeden neuskutočnený audit bol zrušenia činnosti v prevádzke. Okrem toho sme mali plánovaný 
kontrolný audit, tento sa neuskutočnil taktiež z dôvodu nahláseného zrušenia činnosti v prevádzke.   
 
2./Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia 
vyplývajúcich pre rezort z programu za rezort zdravotníctva 
-  táto úloha je plnená priebežne v spolupráci s oddelením podpory zdravia, kde sa vykonáva 
plnenie projektu sledovanie výživového stavu obyvateľstva vybraných vekových skupín dospelej 
populácie. Okrem toho sa vykonáva preventívna kontrola v zabezpečovaní kvality potravín a to 
výkonom úradnej kontroly potravín, odberom vzoriek potravín a vykonávaním ich analýzy. V rámci 
plnenia tejto úlohy bolo odobratých 3 vzorky hotových pokrmov na obsah NaCl. Vyšetrené vzorky 
vyhovovali vo vyšetrených parametroch požiadavkám platnej legislatívy.   
 
3./Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky 
rizikových potravín, s osobitým zreteľom na kontrolu dodržiavania mikrobiologických 
kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na 
osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonuretikov, diabetikov, 
potravín pre dojčatá a malé detí a výživové doplnky 
-  osobitná pozornosť pri výkone úradnej kontroly potravín je venovaná zariadeniam 
zabezpečujúcim výrobu a predaj epidemiologicky rizikových potravín. Celkom bolo v týchto 
zariadeniach vykonaných 143 kontrol. V rámci výkonu kontrol bolo odobratých 346 
epidemiologicky rizikových výrobkov k laboratórnemu vyšetreniu, z toho 111 lahôdkarských 
výrobkov, 137 cukrárskych výrobkov a  98 zmrzlín. Z vyšetreného počtu vzoriek nevyhovovali 
požiadavkám platnej legislatívy po mikrobiologickej stránke 5 vzoriek cukrárskych výrobkov, 1 
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vzorka lahôdkárskych výrobkov a 12 vzoriek zmrzlín. Ostatné vyšetrené vzorky vyhovovali 
požiadavkám platnej legislatívy v mikrobiologických ukazovateľoch.  
Okrem toho bolo vyšetrených 36 vzoriek potravín pre dojčatá a malé detí a 2 vzorky výživových 
doplnkov. Všetky vyšetrené vzorky vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. 
V zmysle plánu úloh bola odobratá vzorka detskej výživy určená pre celiatikov. Vzorka vyhovovala 
vo vyšetrených parametroch požiadavkám platnej legislatívy. 
 
4./Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
-   táto úloha je zabezpečovaná priebežne v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad 
kozmetickými výrobkami sú odoberané vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenia 
a kontrolu označovania kozmetických výrobkov s cieľom dosiahnutia preventívnych opatrení na 
ochranu verejného zdravia. 
Celkom bolo odobratých 20 vzoriek kozmetických výrobkov k laboratórnemu šetreniu so 
zameraním na zistenie prítomnosti potenciálnych alergénov a zakázaných látok. Z toho 5 bolo 
vzoriek kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením, 5 vzoriek výrobkov detskej 
kozmetiky na prítomnosť konzervačných látok, 5 vzoriek kozmetických výrobkov pre dospelých na 
prítomnosť konzervačných látok a 5 vzoriek vonnej kozmetiky. Všetky  vzorky vyhovovali 
požiadavkám platnej legislatívy vo vyšetrovaných ukazovateľoch. 
 
5./Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny a dioxínom 
podobné polychlorované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, mykotoxíny s osobitným 
zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti 
a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
- v rámci plnenia úlohy boli odoberané vzorky potravín k laboratórnemu šetreniu. Na prítomnosť 
cudzorodých látok bolo v sledovanom období odobratých  celkom 12 vzoriek detskej výživy. Na 
prítomnosť mykotoxínov v detskej výžive bolo vyšetrených 6 vzoriek, pričom všetky vyhovovali 
v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám platnej legislatívy.  
 
6./Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR a RAPEX 
nad kozmetickými výrobkami 
- k dnešnému dňu bolo vykonaných 6 šetrení vyplývajúce z hlásenia o výskyte zdravotne 
škodlivých potravín, pričom 1 sa týkalo nedeklarovania mliečnej zložky v čokoláde. Predmetné 
hlásenie bolo preverené, pričom bolo zistené, že výrobca uvedené výrobky stiahol z trhu. Následne 
boli výrobky označené v zmysle požiadaviek platnej legislatívy a tak boli umiestnené na trh.  
V druhom prípade sa jednalo o presiahnutie limitu povoleného množstva oxidu siričitého v zložení 
výrobku a prítomnosť nepovolených farbív v jahodovom džeme s medom a marhuľovom džeme s 
medom, ktorého výrobca  má sídlo v okrese Levice. Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že 
predmetný výrobok sa v sklade výrobcu nenachádza. Výrobca predmetné výrobky, ktoré sa 
nachádzali na trhu stiahol od svojich odberateľov v celkovom počte 9 288 ks. Vrátené výrobky boli 
zlikvidované firmou Asanácia s.r.o., Trebostovo. V ostatných prípadoch sa zdravotne škodlivé 
potraviny v čase vykonávania kontrol v prevádzkach nenachádzali. 
V rámci kontroly nad kozmetickými výrobkami bolo k dnešnému dňu v rámci  RAPEXU zaslaných 
a preverených 13 hlásení. Celkom bolo vykonaných 51 kontrol v prevádzkach v okrese Levice. Tak 
ako u potravinových výrobkov sa tieto už nenachádzali v obchodnej sieti v našom okrese. 
Okrem toho sme preverili 1 hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov prichádzajúcich do styku 
s potravinami. Jednalo sa o smaltovaný hrnček dodaný do obchodnej siete Kaufland.  
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b) Hlavné ciele v oblasti informačných systémov sú v podmienkach okresu Levice realizované 
prostredníctvom nasledovných úloh: 
 
1.  Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného zdravotníctva  
     v oblasti potravinového dozoru a štátneho zdravotného dozoru nad výrobou, manipuláciou  
     a uvádzaním do obehu potravín a nad kozmetickými výrobkami.  
 
      RÚVZ v Leviciach na odd. HV využíva všetky dostupné informačné systémy pre realizáciu 
všetkých úloh (CITRIX – aj s jeho chybami, RAPEX pre kozmetické výrobky, Rýchly výstražný 
systém pre potraviny). 
 
2.  Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného zdravotníctva  
     v oblasti sledovania spotreby potravín a pozitívnych a negatívnych faktorov výživy  
     v závislosti na stravovacích návykoch obyvateľov SR. 
 
     Pre tieto účely je v podmienkach RÚVZ Levice využívaný PC program ALIMENTA. 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
a) Úlohy v oblasti podpory zdravia sa v podmienkach okresu Levice plnia prostredníctvom 
 stanovených úloh nasledovne: 

2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u vybraných 
skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia. 

Naďalej máme okrem stacionárnej poradne zdravia vysunuté pracovisko PZ v Šahách 
a Želiezovciach, kde na podklade výstupov regionálneho projektu vykonávame u obyvateľov 
okresu cielenú intervenciu zameranú na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení vyšetrovaním 
rizikových faktorov a na zvýšenie zdravotného uvedomenia poskytovaním odborného poradenstva. 
V PZ bolo celkovo uskutočnených 377 štandardných vyšetrení, z toho mobilnou PZ bolo 
uskutočnených 26 výjazdov (302 vyšetrení) 

V spolupráci so zdravotnou poisťovňou UNION a VšZP bolo uskutočnených 243 neštandardných 
vyšetrení. 

3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života. 

Úloha je zabezpečovaná nasledovne: 

- Mediálna komunikácia – v regionálnych novinách (My na Pohroní, Slovenská brána, Pohronie,    

   Želiezovský spravodaj, ÚJ SZÓ, LTS), a na WEB RÚVZ, WEB EMO Mochovce, WEB SES a. s.  
   Tlmače bolo uverejnených 18 článkov a bolo poskytnutých 13 rozhovorov (Levická televízia,  
   STV, denník Nový čas a TV Markíza). 
- Na verejných priestranstvách bolo vyhotovených 63 panelov, na ktorých bolo spracovaných  19  
   tém 
- Na MŠ, ZŠ, SŠ bolo zapožičaných 15 titulov zdravotno-výchovných videokaziet 9 –krát. 
- Distribúcia zdravotno-výchovného materiálu – bolo distribuovaných 12 titulov (učiteľom ZŠ a  
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   praktickým lekárom v okrese bola distribuovaná príručka o prevencii samovrážd e-mailom. Ďalej  
   bol z. v. materiál distribuovaný širokej verejnosti, na ZŠ, SŠ, MsÚ a do materských centier  
   v Leviciach a v Šahách.  
 
7. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR. 
V pravidelných intervaloch vypracovávame „Zdravotno - hygienickú charakteristiku okresu 
Levice“, ktorej podklady podľa aktuálnej situácie obnovujeme. 
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov SR v podpore zdravia. 
Prednášky a besedy určené žiakom ZŠ, SŠ sú vykonávané po vzájomnej dohode so školami, tiež 
boli vykonané prednášky vybraným rizikovým skupinám obyvateľov okresu Levice.  Bolo 
uskutočnených 55 prednášok. 
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
a) Úlohy vyplývajúce z cieľa ozdravenia výživy sú v podmienkach okresu Levice plnené 

nasledovne: 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 

a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti 

Stravovanie detí a mládeže v okrese Levice vo výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
zabezpečuje 118 zariadení školského stravovania – školských jedální, a 15 zariadení s dovozom 
stravy - výdajní. Oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol počet školských jedální v materských 
školách o 3 (obce Tekovský Hrádok, Bajka, Bory, Tupá). Zrušená bola 1 školská jedáleň pri VI. 
ZŠ v Leviciach (mala 2 školské jedálne). V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v týchto 
zariadeniach vykonaných 83 kontrol. V prípade zistenia nedostatkov sú uložené prevádzkovateľom 
opatrenia na ich odstránenie v záujme ochrany a podpory zdravia mladej generácie.  

Doplnkové stravovanie – v 2 školských jedálňach je pripravovaná aj desiata, v 15 školách (ZŠ 
a SŠ) sú zriadené školské bufety (ponúkaný sortiment je sledovaný v rámci výkonu ŠZD, vrátane 
automatov) 

Evidencia zariadení školského stravovania pre deti a mládež je vykonávaná podľa „Národného 
programu pre úradnú kontrolu potravín v SR“, je priebežne prehodnocovaná podľa jednotného 
systému hodnotenia stupňa epidemiologickej rizikovosti v rámci ŠZD.  

2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy 
Dodržiavanie zásad zdravej výživy detí a mládeže je sledované v rámci výkonu ŠZD v zariadeniach 
školského stravovania, ako aj v zariadeniach s doplnkovým stravovaním. Je sledovaná pestrosť 
podávanej stravy, spotreba zeleniny a ovocia v surovom stave, dodržiavanie zákazu zaraďovania 
epidemiologicky rizikových požívatín a dostatočný prívod tekutín. Pestrosť podávanej stravy je 
hodnotená bodovacím systémom týždenných jedálnych lístkov za obdobie jedného mesiaca. Je 
venovaná pozornosť tomu, či strava v školských jedálňach je pripravovaná podľa Materiálno-
spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných MŠ SR. 
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3.  Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania  
V rámci štátneho zdravotného dozoru bola venovaná zvýšená pozornosť skladbe jedálneho lístka, 
zvlášť zaraďovaniu mlieka a mliečnych výrobkov pre deti MŠ a žiakov ZŠ. Možno konštatovať, že 
všetky ZŠS pri MŠ podávajú denne (na desiatu, príp. olovrant ) 2 dcl mlieka na 1 dieťa. V  
stravovaní žiakov ZŠ zaznamenávame oproti predchádzajúcim rokom mierne zlepšenie v oblasti 
mliečneho školského programu. V súčasnosti prichádzajú mliekarenské firmy s ponukami dodávky 
mlieka a mliečnych výrobkov do ZŠ. Presný počet ZŠ zapojených do mliečneho školského 
programu nie je registrovaný. Intervencia pri výkone ŠZD je kladená na význam mlieka vo výžive 
vyvíjajúceho sa detského organizmu a prevencia osteoporózy. 
 
4.  Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
Deti sú mimoriadne citlivé na nedostatok tekutín, z uvedeného dôvodu je dodržiavanie zásad 
pitného režimu vo výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadeniach jedným z kontrolných 
bodov ŠZD. Pitný režim v MŠ je zabezpečovaný zriadením pitných kútikov v herniach detí (deti 
majú počas celého dňa k dispozícii nápoj – ovocný čaj, pitnú vodu...), okrem toho je ku každému 
obedu podávaný nápoj. V ZŠ je zabezpečený pitný režim umiestnením výtoku pitnej vody 
v triedach, resp. v prípade individuálneho zásobovania – vlastnou studňou, ktorej kvalita vody 
nezodpovedá požiadavkám na pitnú vodu sú zabezpečované balené stolové vody z obchodnej siete.    
 
b) Úlohy na dosiahnutie zmeny spôsoby života mladých ľudí v podmienkach RÚVZ Levice 

realizujeme nasledovne: 
 
5.  Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým  
     závislostiam 
V rámci výkonu ŠZD bola pravidelne venovaná pozornosť dodržiavaniu zákazu fajčenia 
v školách, školských zariadeniach a v školských jedálňach. V roku 2008 bolo vykonaných 102 
kontrol, porušovanie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov nebolo preukázané. 
Na tému drogových závislostí bolo na školách (ZŠ a SŠ) bolo vykonaných 9 prednášok. 
 
6.  Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických  
      prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok  
      u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných stredných a vysokých škôl s cieľom  
      zmapovania trendov v tejto oblasti.  
Realizáciu projektov vykonáva RÚVZ v Leviciach v súlade s metodickými pokynmi gestorov  
jednotlivých úloh. V roku 2008 takáto požiadavka nebola. 
 
 
E) POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení  
    kontrolných inštitúcií 
RÚVZ so sídlom v Leviciach odd. hygieny detí a mládeže vykonal kontroly zamerané na fajčenie 
v školách a školských zariadeniach. Celkom bolo v roku 2008 vykonaných 102 kontrol.  
Oddelenie HŽP vykonalo celkom 69 kontrol a odd. HV vykonalo 506 kontrol zameraných na 
ochranu nefajčiarov. Ani v jednom prípade nebolo preukázané porušenie zákona č. 377/2004 Z.z. 
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.          
Podnet od iných kontrolných inštitúcií RÚVZ v Leviciach neobdržal. 
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5. Realizácia súťaže pre nefajčiarov Prestaň a vyhraj 
Pre túto aktivitu bola aj v roku 2008 vykonaná široká podporná kampaň vo všetkých regionálnych 
novinách, TV a tiež na WEB stránkach. 
 
 
 F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
1..Kontrola imunizácie u ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním. 
 
Kontrola očkovania novorodencov HBsAg pozitívnych matiek bola vykonaná 14x  a v prípade 
HBsAg pozitívnych nosičov boli kontroly  vykonané 10x.      
Kontrola očkovania zdravotníckych pracovníkov proti VH – B bola vykonaná 27x a kontrola 
očkovania tiež VH –B u dialyzovaných pacientov bola vykonaná 3x. 
 
2. Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenia úloh Imunizačného programu.  
 
Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti sa vykonáva každoročne v priebehu mesiaca    september 
a bude sa kontrolovať výkon imunizácie za obdobie od 1.9. 2008 - 31.8. 2009. . Zaočkovanosť 
v okrese Levice presiahla úroveň 99 % zaočkovanosti a vykonalo sa 26 kontrol v ambulanciách 
vykonávajúcich povinné pravidelné očkovanie.   
 
3. Spolupráca s odbormi lekárskej mikrobiológií pri vyšetrovaní epidemického procesu 
šírenia a detekcií zdrojov infekcií. 
 
Spolupráca s odbormi lekárskej mikrobiológií v Leviciach a v Topoľčanoch je na dobrej úrovni. 
Z oddelenia MIKRO - K v Leviciach telefonicky nahlasujú pozitívne výsledky odobratej vzorky 
biologického materiálu. Podobne je tomu i z oddelenia klinickej mikrobiológie z Topoľčian, kam sú 
odvážané vzorky biologického materiálu z NsP v Leviciach n.o.   
Ku dňu 31.12.2009 v spolupráci s odbormi mikrobiológie bolo v rámci šetrenia na fagotypizáciu 
zaslaných 20  vzoriek biologického materiálu. 
Do virologického laboratória v Bratislave boli v mesiaci apríl zaslané 4 vzorky stolice na 
virologické vyšetrenie. Kultivačné vyšetrenia boli pozitívne  - norovirus.        
 
 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
2.1.  Znižovanie    miery    zdravotných    rizík    zamestnancov    z    pracovného    prostredia,     
        pracovných podmienok a spôsobu práce 
 
Evidencia rizikových prác sa vedie podľa Nariadenia vlády SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach 
o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných 
rizík a o náležitostiach návrhu na zaraďovanie prác do kategórií. 
Ku dňu 31.12.2009 za okres evidujeme 65 subjektov, v ktorých sú vyhlásené rizikové práce. Počty  
exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce sa vedú v programe ASTR. Do 
uvedeného obdobia boli vyhlásené v  9 organizáciách pracoviská s rizikovými faktormi, v 6 
organizáciách boli rizikové práce zrušené a v 14 organizáciách boli rizikové práce prehodnotené. 
K uvedenému dátumu sme v okrese evidovali 3344 zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 
z toho 533 žien.  
Vývoj zmien počtu zamestnancov je závislý od stále sa zvyšujúcej zamestnanosti aj rozvoja nových 
výrobných  kapacít a ich zamerania. V roku 2009 bol  v bývalom areáli  Levitexu   uvedený do 
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prevádzky  závod ZF SACHS Slovakia a.s., ktorý sa zaoberá výrobou a opravou spojok a časť 
závodu ZF Levice s.r.o. – Kataforéza – linka povrchových úprav.   
Do skúšobnej prevádzky bol uvedený  - závod SLOVINTEGRA ENERGY s.r.o., Levice jedná sa 
o paroplynový cyklus 80 MWE Levice, časť závodu ZF Levice s.r.o. – Kataforéza – linka 
povrchových úprav a Pripojenie diesel generátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných 
služieb – transformovňa Levice.   
V uvedených organizáciách  prebieha objektivizácia pracovného prostredia, na základe ktorých sa 
vykoná hodnotenie pracovného prostredia.    
Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci sa 
uskutočňuje podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z.   
Pre prevádzky s expozíciou faktora chemických škodlivín bolo schválených 19 prevádzkových 
poriadkov.    
V roku 2009  došlo k mimoriadnej situácii pri požiari skladovej haly prevádzky Služby Šárovce – 
príspevková organizácia obce Šárovce „Zber a triedenie separovaného odpadu“. Pri požiari bola 
úplne zničená skladová hala a zhorel vytriedený odpad z plastov a papiera.  
Pri znižovaní zdravotného rizika zamestnancov  karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane 
azbestu sledujeme firmu - Jozef Horniak VIALLE  Levice, ktorej činnosť je zameraná na opravu 
miestnych komunikácií.  Do uvedeného obdobia bolo v okrese Levice schválených 24 plánov práce 
na likvidáciu azbestu..   
 
V roku 2009 bolo na náš úrad  hlásené a prešetrené jedno podozrenie na chorobu z povolania – 
Hypacusis gravis. 

 
2.2.  Znižovanie  rizika  vzniku  ochorení  podmienených  prácou  u zamestnancov  pri práci     
        so zobrazovacími jednotkami. 
 
Zamestnanci oddelenia vykonávajú štátny zdravotný dozor v organizáciách so zameraním na 
pracovné podmienky a režim práce a odpočinku zamestnancov pri práci so zobrazovacími 
jednotkami. Pri uvedenom štátnom zdravotnom dozore sa opakovane zisťujú nevhodné 
mikroklimatické podmienky, nevhodná úprava povrchu podlahy, vysoké umiestnenie obrazovky, 
chýbajúce vhodné opierky nôh, nevhodné stoličky, nevhodne umiestnený monitor v náväznosti na 
klávesnicu, nesprávna orientácia monitorov počítačov  smerom k oknám s následným vznikom 
odleskov a svetelných odrazov a nevhodné pracovné stoly pod počítačmi. Zlepšenie situácie sa 
dosahuje inštaláciou LCD obrazoviek. 
 
 
H. OBLASŤ HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitým  
    dôrazom na detskú populáciu 
 Cieľom Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí (CEHAPE) je znížiť a kde je to možné 
eliminovať vystavenie detí rizikovým faktorom životného prostredia. V rámci  jeho štyroch 
regionálnych prioritných cieľov sú plnené aktivity zamerané na monitorovanie kvality vôd na 
kúpanie v prírodných a rekreačných vodách, monitorovanie kvality pitnej vody - na prevenciu 
a zníženie ochorení a úmrtnosti detí spôsobené gastrointestinálnymi poruchami v dôsledku 
nevyhovujúcej pitnej vody, na prevenciu a zníženie zdravotných dôsledkov z dôvodu nehôd 
a úrazov, na prevenciu a zníženie respiračných ochorení spôsobených znečisteným ovzduším,  na 
zníženie rizika ochorení a poškodenia zdravia v dôsledku účinku nebezpečných chemických látok 
(napr. ťažkých kovov), fyzikálnych javov (napr. nadmerný hluk) a biologických látok.   
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Oddelenie HŽP zabezpečuje monitoring pitných vôd z verejných vodovodov v okrese Levice 
(pričom mnohé odberné miesta sú v základných  a materských školách), v roku 2009 bolo 
odobratých 196 vzoriek pitných vôd zo 72 obcí v okrese Levice, ktoré sú zásobované z verejných 
vodovodov. Na základe požiadavky bolo bezplatne vyšetrených 6 vzoriek  kojeneckých vôd. 
Počas uvedeného obdobia sa spolupracovalo so samosprávami pri riešení problémov ohľadne 
zásobovania obyvateľov pitnou vodou a pri výstavbe nových vodovodov, zvyšuje sa informovanosť 
obyvateľov o potrebe konzumácie zdravotne nezávadnej pitnej vody a o rizikách.  
Na prevenciu ochrany zdravia detí bolo v roku 2009 odobratých oddelením HDM 71 vzoriek piesku 
z pieskovísk v meste Levice. 
Monitorovanie kvality vôd na kúpanie je zabezpečené oddelením HŽP ako aj prevádzkovateľov 
jednotlivých lokalít v celoročných zariadeniach aj v sezónnych. V roku 2009 boli počas LTS v 
prevádzke Rekreačné zariadenie Margita – Ilona, WELLNESS Santovka a Kúpeľ Margita. 
Celoročne sú v okrese Levice v prevádzke Krytá plaváreň v Leviciach, Relax centrum v Tlmačoch, 
PARK Hotel v Hokovciach a nový Relaxačno – športový areál v Kalnej nad Hronom. Prírodná 
vodná nádrž Bátovce – Lipovina slúži na neorganizovanú rekreáciu. Počas roka 2009 bolo 
odobratých z týchto rekreačných lokalít v rámci ŠZD 48 vzoriek vôd na kúpanie. Prevádzkovatelia 
predložili na RÚVZ so sídlom v Leviciach 99 vzoriek vôd na kúpanie vyšetrených v rámci 
prevádzkovej kontroly. 
Pri posudzovaní projektových dokumentácií sa venuje zvýšená pozornosť dodržiavaniu  
požiadaviek na vnútorné prostredie budov určených na dlhodobý pobyt ľudí podľa vyhlášky MZ SR 
č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.  
Pri umiestňovaní športovísk a hracích plôch pre deti sú vyžadované zariadenia, ktoré zabezpečia 
prevenciu nehôd a úrazov detí. 
V roku 2009 bolo vykonaných oddelením HŽP 131 kontrol zameraných na ochranu zdravia 
nefajčiarov.  

   
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
      environmentálneho hluku 
Opatrenia na zníženie hluku sa aplikujú už v procese územného plánovania. Pri významných 
stavebných akciách vyžadujeme spracovanie hlukových štúdií vplyvu prevádzky už v štádiu 
posudzovania umiestnenia týchto stavieb. V roku 2009 bol posúdený zámer na umiestnenie 
obchodného centra FMZ, pričom súčasťou zámeru bola aj hluková štúdia na posúdenie možného 
vplyvu hluku na obytnú zónu.  
Pri posudzovaní predložených územnoplánovacích dokumentácií požadujeme dodržiavanie 
ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hladinách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,  v oblasti vplyvu hluku z dopravy ako 
aj z výrobnej činnosti na obytné a rekreačné zóny jednotlivých obcí. V roku 2009 bol posúdený 
návrh Územného plánu obce Hronovce, zadanie ÚP obce D. Seč, Návrhy zmien a doplnkov k ÚP 
obcí Želiezovce, Levice, Hontianska Vrbica.    
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody 

a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
Konzumovanie pitnej vody nevyhovujúcej kvality môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia ľudí a 
zvýšený výskyt niektorých ochorení prenášaných vodou. V roku 2009 bolo nahlásené jedno 
ochorenie dieťaťa na dusičnanovú methemoglobinémiu v obci D. Pial po konzumácii vody 
z individuálneho vodného zdroja s obsahom dusičnanov 179,1 mg/l. 
V  oblasti hromadného zásobovania pitnou vodou v uvedenom období neboli zistené závažné 
nedostatky ohrozujúce zdravie obyvateľov ani významné zmeny v kvalite vody, ktoré by boli 
v rozpore  s nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
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určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. V roku 2009 nebola 
v okrese Levice udelená výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov 
kvality pitnej vody.  
Počas uvedeného obdobia prevádzkovatelia vodovodov predkladali výsledky prevádzkovej kontroly 
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vyžadujeme od nich dodržiavanie ustanovení nariadenia 
vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. V prípade nevyhovujúcej kvality vody určenej 
na ľudskú spotrebu boli prijaté opatrenia na zlepšenie kvality vody a opakovane odoberané vzorky 
vôd. V roku 2009 bolo oddelením HŽP vykonaných 18 kontrol v oblasti zásobovania obyvateľov 
pitnou vodou. Na internetovej stránke odd. HŽP boli uverejnené údaje o zásobovaní obyvateľov 
pitnou vodou a  verejných vodovodoch v okrese Levice,  všeobecné informácie o pitnej vode, 
umiestnení individuálnych vodných zdrojov a spôsobe ich dezinfekcie, výsledky monitoringu 
pitných vôd priebežne aktualizované.  
Sledovanie kvality vody, vybavenosti a prevádzky prírodných rekreačných lokalít  zohráva dôležitú 
úlohu v preventívnej ochrane zdravia ľudí. Zabezpečili sme monitoring kvality vody na kúpanie 
z vodnej nádrže Bátovce - Lipovina s neorganizovanou rekreáciou. Bolo odobratých 5 vzoriek vody 
na kúpanie z vodnej nádrže, ktoré nevyhovovali požiadavkám platnej legislatívy pre zvýšený obsah 
fenolov, farby, črevné enterokoky, riasy a zníženú priehľadnosť. Z uvedeného dôvodu bola pri 
vodnej nádrži  umiestnená informačná tabuľa s upozornením „Voda nie je vhodná na kúpanie zo 
zdravotných dôvodov“.  
Údaje z monitoringu vôd na kúpanie sú priebežne  spracovávané v Informačnom systéme Voda na 
kúpanie, ktorý je k dispozícii aj pre verejnosť prostredníctvom stránky ÚVZ SR v Bratislave.       
Na internetovej stránke RÚVZ so sídlom v Leviciach bol uverejnený článok o rizikách rekreačného 
kúpania. 
 
4. Monitorovanie kvality pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
Monitorovanie kvality pitných vôd u spotrebiteľa sa vykonávalo zamestnancami oddelenia HŽP 
priebežne podľa pripraveného harmonogramu. V roku 2009 bolo  odobratých v rámci monitoringu 
196 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov. V rámci kontrolného monitoringu bolo odobratých 
158 vzoriek pitných vôd, z ktorých nevyhovovalo 17 vzoriek po fyzikálnochemickej stránke (10,8 
%) pre zvýšený obsah železa, mangánu, zvýšenú farbu a zákal, štyri vzorky (2,5 %) po 
mikrobiologickej stránke pre zvýšený počet koliformných baktérií. V rámci preverovacieho 
monitoringu bolo odobratých 38 vzoriek pitnej vody, z toho 6 vzoriek (15,8 %) nevyhovovalo po 
fyzikálnochemickej stránke pre zvýšený obsah železa, mangánu, zvýšenú farbu, zákal a chlórdioxid. 
Prevádzkovatelia vodovodov zabezpečujú tiež kontrolu kvality dodávanej pitnej vody, avšak pre 
nich vyplýva kontrola vo väčšom rozsahu (okrem kontroly kvality na spotrebiskách aj kontrola 
kvality surovej vody, vody po úprave, atď), výsledky prevádzkovej kontroly nám pravidelne 
predkladali.  
Údaje získané z monitoringu pitnej vody budú slúžiť na prípravu podkladov pre správu, ktorá bude 
spracovaná pre EÚ v rámci evidencie údajov v novom Informačnom systéme od roku 2010. 
Monitorovanie kvality vôd na kúpanie sa u uvedenom období realizovalo priebežne v celoročných 
zariadeniach a  v sezónnych zariadeniach.  
V okrese Levice nemáme vyhlásenú lokalitu na kúpanie. V rámci monitorovania kvality vôd na 
kúpanie bolo odobratých 5 vzoriek vody z vodnej nádrže s neorganizovanou rekreáciou Bátovce – 
Lipovina, ktoré nevyhovovali požiadavkám platnej legislatívy pre zvýšený obsah fenolov, farby, 
črevné enterokoky, riasy a zníženú priehľadnosť. Pri vodnej nádrži bola umiestnená informačná 
tabuľa s upozornením „Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov“.  
V roku 2009 boli uvedené do prevádzky Rekreačné zariadenie Margita – Ilona, Wellness Santovka 
a Kúpeľ Margita. V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo na týchto kúpaliskách odobratých 26 
vzoriek vôd na kúpanie, vrátane krytého bazénu Wellness Santovka, ktorý je v celoročnej 
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prevádzke. Odobraté vzorky vôd z jednotlivých bazénov vyhovovali požiadavkám platnej 
legislatívy, až na dve vzorky z krytého bazénu Wellness Santovka, kde bola zistená prítomnosť 
Pseudomonas aeruginosa. Prevádzkovatelia umelých kúpalísk zabezpečujú kontrolu kvality vôd na 
kúpanie na vlastné náklady a predkladajú výsledky rozborov na RÚVZ so sídlom v Leviciach. 
V roku 2009 prevádzkovatelia jednotlivých lokalít predložili 54 vzoriek vôd na kúpanie, z ktorých 
jedna vzorka z krytého bazénu Wellness Santovka nevyhovovala pre prítomnosť Pseudomonas 
aeruginosa. Po vykonaných opatreniach zo strany prevádzkovateľa opakovane odobraté vzorky 
v rámci ŠZD ako aj zo strany prevádzkovateľa vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. 
V celoročných zariadeniach bolo v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratých oddelením HŽP 
17 vzoriek bazénových vôd. Prevádzkovatelia predložili na RÚVZ so sídlom v Leviciach  45 
vzoriek vôd na kúpanie odobratých v rámci prevádzkovej kontroly. Odobraté vzorky vyhovovali 
požiadavkám platnej legislatívy. 
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre 
potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia.  
Tento projekt by mal nadviazať na predchádzajúce aktivity z medzinárodného projektu  ENHIS2. 
Oddelenie HŽP v roku 2009 uverejnilo na internetovej stránke úradu údaje o zásobovaní 
obyvateľov pitnou vodou a  verejných vodovodoch v okrese Levice,  všeobecné informácie o pitnej 
vode, umiestnení individuálnych vodných zdrojov a spôsobe ich dezinfekcie, výsledky monitoringu 
pitných vôd priebežne aktualizované počas roka, článok o rizikách rekreačného kúpania. Údaje 
z monitoringu vody na kúpanie sú celoročne spracovávané v Informačnom systéme voda na 
kúpanie, v súčasnosti je otestovaný nový Informačný systém o kvalite vody určenej na ľudskú 
spotrebu, obidva tieto systémy budú slúžiť aj na poskytovanie informácií pre verejnosť.  
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
1. Zabezpečiť na úrovni pôsobnosti RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši v súlade s novou 
legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej 
kontroly 
 - nezávislý a objektívny výkon ŠZD a úradnej kontroly je realizovaný 
- počet vykonaných kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly za rok  
2009 - 682  
 2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia, 
vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva ( uznesenie vlády SR č.556 zo dňa 
20.6.2001, úloha B.2 ) v regióne Liptov 
 - projekt „Sledovanie výživového stavu vybraných  skupín dospelej populácie“ bol 
realizovaný, vyhodnotenie projektu bolo zaslané dňa 30.12.2009 na RÚVZ so sídlom 
v Poprade za účelom jeho sumarizácie a vyhodnotenia v rámci SR  
3. Zabezpečiť v RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši skvalitnenie poradenských činností 
zameraných na zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, zmeny postoja občanov 
k vlastnému zdraviu, informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej 
skladbe potravín, nových druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej 
výživy - uvedené vykonávajú pracovníci oddelenia podpory verejného zdravia, v rámci 
možností aj pracovníci OHV v teréne pri výkone ŠZD a úradnej kontroly na základe dotazov 
pracovníkov v potravinárskych prevádzkach 
4. Participácia RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši na podpore a následnom realizovaní 
oceňovania potravín s významným obsahom nutričných látok – úloha nerealizovaná  
5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo 
výžive -  úloha nerealizovaná 
6. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
 - úloha bola realizovaná priebežne v zmysle Aktualizácie viacročného plánu úradnej kontroly 
potravín a kozmetických výrobkov vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva na rok 
2009, konkrétne: 
celkový počet odberov vzoriek : 691, z toho počet odobratých potravín: 534 (vrátane 
materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami v počte  3 vzorky), kozmetické výrobky: 
21, stery z pracovného prostredia: 131 a pitná voda: 5 vzoriek  
 
Epidemiologicky rizikové potraviny 
-     lahôdkárske výrobky: plán odberu – 89 vzoriek, odobratých 91 vzoriek, z toho 4 
            vzorky nevyhoveli (zvýšený  počet koliformných baktérií a  E.coli) 
- cukrárenské výrobky: plán odberu – 89 vzoriek, odobratých 91 vzoriek, z toho 12 
vzoriek nevyhovelo (zvýšený počet koliformných baktérií a kvasiniek) 
- zmrzlina: plán odberu – 88 vzoriek, odobratých 88 vzoriek, z toho 19 nevyhovelo 
(zvýšený počet koliformných baktérií, kvasiniek a plesní)  
 
Hotové pokrmy – zariadenia spoločného stravovania otvoreného a uzavretého typu, stánky 
rýchleho občerstvenia – plán odberu 40 vzoriek, odobratých 46 vzoriek, z toho 3 nevyhoveli 
(zvýšený počet koliformných baktérií a E.coli)  
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Minerálne vody, pramenité vody a balená pitná voda – plán odberu 23 (z toho 2 vzorky 
veľkoobjemovo balenej pitnej vody z watercoolerov), odobratých 23 vzoriek, 5 vzoriek 
nevyhovelo pre zvýšený obsah mangánu 
 
Prerozdelené jednotlivé úlohy vyplývajúce z NPÚK v odbere vzoriek:  
- obsah kadmia – odobraté 2 vzorky šampiňóny – vyhoveli 
- NaCl – 3 vzorky polievok – vyhoveli 
- prítomnosť listerie monocytogenes – celkovo odobratých 5 vzoriek, z toho 3 vzorky 
hotových pokrmov s bryndzou a 2 vzorky zeleninových šalátov – všetky vyhoveli  
- potraviny na báze GMO – 1 vzorka ryže – vyhovela 
- radiačne ošetrené potraviny – 1 vzorka jadrá mandlí – vyhovela 
Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky   
- mykotoxíny (Patulín, Alflatoxín B1) – odobratých 6 vzoriek potravín pre dojčatá 
a malé deti, z toho 3 vzorky  na báze ovocia a 3 vzorky  na báze obilia – vyhoveli 
- dusičnany, dusitany – odobratých 10 vzoriek ostatných potravín na výživu dojčiat 
a malých detí s obsahom mrkvy a listovej zeleniny – vyhoveli 
- PCB – 1 vzorka (Sunarka – sušené mlieko, výživa pre malé deti) – vyhovela 
- kumarín – 1 vzorka (Sunarka ražová so škoricou) – vyhovela 
- mikrobiologické riziko – detská a dojčenská výživa – 10 vzoriek – vyhoveli 
- výživové doplnky – 2 vzorky - vyhoveli 
- potraviny pre diabetikov a celiatikov – plán 18, odobratých 18 vzoriek, z toho 12 
výrobkov pre diabetikov a 6 výrobkov pre celiatikov – všetky vyhoveli; vzorky boli odobraté 
v Pečivárňach s.r.o., Liptovská Porúbka (sušienky, oblátky, piškóty) 
- obsah gluténu v bezgluténových potravinách – 1 vzorka (zmes na prípravu chleba pre 
celiatikov) – vyhovela 
- bylinné čaje z liečivých rastlín – 4 vzorky- vyhoveli v chemických ukazovateľoch 
(ťažké kovy a čistota)  
Kuchynská soľ – plán odberu 24 vzoriek, odobratých 24 vzoriek, monitorovacia úloha, 
vzorky vyhoveli 
Potravinárske farbivá – 4 vzorky odobraté – vyhoveli  
Materiály a predmety určené na styk s potravinami – 3 vzorky – vyhoveli 
Ostatné (zmiešané) potraviny, odobraté v ZSS – plán 102 vzoriek, odobratých  106 vzoriek, 1 
vzorka (mrkva surová) nevyhovela pre nadlimit dusičnanov  
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky - úloha bola realizovaná, plní sa priebežne 
v zmysle Aktualizácie viacročného plánu úradnej kontroly potravín a kozmetických výrobkov 
vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva na rok 2009, plánovaný počet vzoriek na 
r.2009 – 18, odobratých bolo 21 vzoriek, všetky vzorky vyhoveli. Štátny zdravotný dozor bol 
vykonaný v 56 prevádzkach ( drogérie, ľudovky...) na základe RAPEX-ových hlásení 
z Národného kontaktného bodu pre RAPEX, postúpených z Úradu verejného zdravotníctva 
SR o nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii. 
V regióne Liptov nebol zistený výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov. 
 
8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín - úloha bola 
realizovaná priebežne odberom vzoriek v zmysle Aktualizácie viacročného plánu úradnej 
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kontroly potravín a kozmetických výrobkov vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva na 
rok 2009, konkrétne: 
            Potraviny na osobitné výživové účely:  
- mykotoxíny (Patulín, Alflatoxín B1) – odobratých 6 vzoriek potravín pre dojčatá 
a malé deti, z toho 3 vzorky  na báze ovocia a 3 vzorky  na báze obilia  
- dusičnany, dusitany – odobratých 10 vzoriek ostatných potravín na výživu dojčiat 
a malých detí s obsahom mrkvy a listovej zeleniny 
- PCB – 1 vzorka (Sunarka – sušené mlieko, výživa pre malé deti)  
- kumarín – 1 vzorka (Sunarka ražová so škoricou) 
- mikrobiologické riziko – detská a dojčenská výživa – 10 vzoriek  
- výživové doplnky – 2 vzorky ( Multivitamín spray výživový doplnok so sladidlom 
v spreji s vitamínmi, stopovými prvkami a rastl.extraktmi ginko biloba a zelený čaj; Walmark 
denoxinal účinná kombinácia rastlín pre detoxikáciu organizmu)   
- potraviny pre diabetikov a celiatikov – plán 18, odobratých 18 vzoriek, z toho 12 
výrobkov pre diabetikov a 6 výrobkov pre celiatikov – vzorky boli odobraté v Pečivárňach 
s.r.o., Liptovská Porúbka (sušienky, oblátky, piškóty) 
- obsah gluténu v bezgluténových potravinách – 1 vzorka (zmes na prípravu chleba pre 
celiatikov)  
bylinné čaje z liečivých rastlín – 4 vzorky- vyhoveli v chemických ukazovateľoch (ťažké 
kovy a čistota) 
Všetky odobraté vzorky vyhoveli. 
 
9.Spolupráca v rozsahu požiadaviek ÚVZ SR pri rozpracovávaní spoločných princípov 
pre výkon úradnej kontroly nad potravinami v rámci viacročných národných plánov 
kontroly podľa požiadaviek čl.43 nariadenia EP a Rady č.882/2004 z 29.apríla 2004 
o úradných kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č.152/1995 Z.z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov – úloha je plnená priebežne, vyplýva z  funkcie 
krajskej odborníčky pre hygienu výživy pre Žilinský kraj a člena Poradného zboru HH SR pre 
hygienu výživy, v roku 2009 som spolupracovala na príprave podkladov a pripomienkach 
k návrhom: prevádzkového poriadku, „check listov“, usmernenia k výkonu úradnej kontroly, 
metodického materiálu k odberom vzoriek,  protokolu o odbere vzoriek, metodického 
materiálu k výkonu ÚK v plniarni minerálnej vody, ambulantného predaja zmrzliny. 
 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami  v SR  
(RASFF) a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
 - úloha plnená priebežne na základe hlásení RAPEX a RASFF 
 – RAPEX – 14 hlásení – 56 kontrol 
-   RASFF – 12 hlásení – 14 kontrol 
Kozmetické výrobky: 
- prešetrených 14 RAPEX hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov, 
vykonaných kontrol 56 
 – v regióne Liptov nebol zistený  výskyt nebezpečných KV 
Vzorky KV boli  odoberané podľa usmernenia na výkon ŠZD nad KV v r.2009, konkrétne: 
5 vzoriek  zubné pasty – cielené sledovanie  obsah fluoridov , kontrola označovania  
3 vzorky farby na vlasy - cielené sledovanie na farbivá 
5 vzoriek vonná kozmetika - cielené sledovanie na potencionálne alergény 
5 vzoriek výrobkov pre deti - cielené sledovanie na konzervačné látky, mikrobiologické 
vyšetrovanie.  
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O výsledkoch boli zaslané čiastkové správy na ÚVZ SR v stanovených termínoch, podľa 
usmernenia. 

 V rámci výkonu ŠZD nad KV vo Výrobni  kozmetických výrobkov, Garbiarska 2032, 
L.Mikuláš ( prevádzkovateľ KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, L.Mikuláš) boli 
odobraté  na chemickú a mikrobiologickú analýzu 3 vzorky kozmetických výrobkov 
a vykonaná dokumentárna kontrola 2 KV. 
Všetky vyšetrované vzorky vyhoveli platnej legislatíve - nariadeniu vlády č. 658/2005 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, v znení neskorších predpisov. 
RASFF systém – 3 hlásenia – 2 kontroly na zistenie výskytu zdravotne nebezpečných 
výrobkov (prítomnosť dioxínov v treščej pečeni, nedeklarovaná mliečna zložka v horkej 
čokoláde,  predaj rýb „Butterfish“ –maslová treska – toxíny nebezpečné pre ľudí ) 
a vykonanie príslušných opatrení 

 po obdržaní hlásení v rámci systému boli okamžite prijaté opatrenia orgánom 
verejného zdravotníctva, podklady o zistení boli odoslané ÚVZ SR 

 nedeklarovaná mliečna zložka v horkej čokoláde - boli vykonané 2 kontroly v DM 
drogerie Markt, výrobok nebol zistený 

 prítomnosť dioxínov v treščej pečeni - šetrenia formou telefonických dožiadaní a e-
mailových podaní, výrobok nebol zistený 

 predaj rýb „Butterfish“ – maslová treska – toxíny nebezpečné pre ľudí - šetrenia 
formou telefonických dožiadaní a e-mailových podaní, výrobok nebol zistený 
 
 – materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami – 9 hlásení,  12 kontrol 
  1. strunový krájač z Číny (kontaminácia olovom) 
  2.  tlačiarenske farby – monitoring používania 4-metylbenzofenón a benzofenón 
  3.  zelená silikónová miska z Číny (prchavé organické zložky) 
  4. grilovací štetec z Číny (nedostatočná tepelná odolnosť štetca vyrobeného 
z polypropylénu) 
  5. dóza na potraviny z Číny (vysoká hladina celkovej migrácie z dózy) 
  6. plastové poháre na pitie z Číny (zhoršené zmyslové vlastnosti po kontakte) 
  7. melamínový pohár z Číny (migrácia formaldehydu – modrý melamínový pohár 
s obrázkom žltej kačičky) 
 8. zelený melamínový pohár z Číny ( migrácia formaldehydu) s obrázkom pomarančového 
koňa  
9. porcelánové poháre z Číny (migrácia kobaltu) modré so zvieracím motívom 
 
- strunový krájač z Číny – šetrenie formou telefonických dožiadaní, výrobok nezistený 
- používanie tlačiarenských farbív – 5 kontrol u výrobcov obalových materiálov,  predmetné 
tlačiarenske farby výrobcovia obalových materiálov nepoužívajú  
- ostatné výrobky z Číny - 7 kontrol v prevádzke KIK  textil a Non Food, Bystrická cesta 
5344, Ružomberok, predmetné výrobky neboli zistené  
 
 
C)  OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečenie zvýšenia zdravotného uvedomenia u vybraných skupín populácie 
eliminovaním rizikových faktorov zdravia. 
  
Zdravotné uvedomenie eliminovaním rizikových faktorov zdravia bolo zvyšované u cieľovej 
skupiny nasledovne: 
1. Deti a mládež – témy a počet besied:  
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- Podpora nefajčenia: 
Počet besied na základných a stredných školách: 82 besied 
- Prevencia nadmerného užívania alkoholu: 
Počet besied na základných a stredných školách: 55 besied 
- Výchova k partnerstvu a rodičovstvu, prevencia pohlavných chorôb HIV, AIDS: 
Počet besied na základných a stredných školách: 29 besied 
 
Eliminácia rizikových faktorov zdravia v Poradenskom centre ochrany a podpory 
zdravia: 
Základná poradňa zdravia 
V Základnej poradni zdravia bolo vyšetrených 427 klientov.  
Špecializované poradne 
(založenie karty klienta, poradenstvo) 
- Poradňa zdravej výživy: 294 klientov 
- Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity: 484 klientov 
- Poradňa na odvykanie od fajčenia: 151 klientov 
- Poradňa prevencie drogových závislostí: 56 klientov  
- Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK: 318 klientov 
 
2. Zapojenie sa do realizácie preventívnych programov na národnej a regionálnej   
    úrovni 
9.1. „Materské centrá“ 
Zdravotno-výchovné intervencie sa uskutočňovali v dvoch materských centrách: Materské 
centrum Zornička v okrese Liptovský Mikuláš a v Materskom centre Nevedko v okrese 
Ružomberok.  
V okrese Liptovský Mikuláš sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Materského centra 
Zornička, v rámci ktorého bola odovzdaná ponuka zdravotno-výchovných aktivít a besied.   
V Materskom centre Zornička sa uskutočnili nasledovné zdravotno-výchovné intervencie –  
Besedy  na tému: 
- „Nedostatky v stravovaní“, 
- „Hygiena dutiny  ústnej “,  
- „Stravovanie a zubný kaz“  
- „Demonštrácia čistenia chrupu pomocou modelu“, 
- „Správna výživa“,  
- „Význam pohybovej aktivity“  
- „Národný program prevencie nadváhy a obezity“, 
- „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení“, 
- „Ateroskleróza – rizikové faktory spôsobu života“, 
- „Hypertenzia, ischemická choroba srdca a náhla cievna mozgová príhoda – rizikové 
faktory spôsobu života“.   
Ďalšie zdravotno-výchovné intervencie: 
- meranie hodnôt telesného tuku prístrojom Omron (7 klientov),  
- meranie antropometrických ukazovateľov (výška, hmotnosť, obvod pása a bokov), 
vypočítaním indexu WHR, BMI (7), 
- individuálne poradenstvo  (7 ).  
V Materskom centre Nevedko sa uskutočnili nasledovné zdravotno-výchovné intervencie : 
 4 besedy na tému: 
- „Správna pohybová aktivita“, 
- „Ovocie a zelenina vo výžive“, 
- „Zásady správnej výživy“, 
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- „Spôsob života v prevencii chronických ochorení“.  
Ďalšie zdravotno-výchovné intervencie: 
- meranie hodnôt telesného tuku prístrojom Omron (6 klientiek), 
- meranie antropometrických ukazovateľov (výška, hmotnosť, obvod pása a bokov), 
index WHR (6), 
- individuálne poradenstvo(6), 
- meranie TK a P (6). 
Rri realizácii besied v Materskom centre Nevedko sme spolupracovali s občianskym 
združením „Život a zdravie“ v Ružomberku.  
 
9.2. „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem 
zdravo“ 
V skupinách seniorov sa uskutočnili nižšie uvedené intervencie:  
Besedy: 
- pre obyvateľov Domova dôchodcov, DSS a útulku, Jefremovská, Liptovský Mikuláš 
na tému: „Prevencia osteoporózy“ (26 zúčastnených),  
- pre členov K   lubu seniorov mestskej časti Ondrašová v Liptovskom Mikuláši na 
témy: „Ischemická choroba srdca – rizikové faktory spôsobu života“, „Ateroskleróza 
a rizikové faktory spôsobu života“ a „Náhla cievna mozgová príhoda – rizikové faktory 
spôsobu života“ (23 zúčastnených), 
- pre členov Klubu seniorov 2 mesta Liptovský Mikuláš na tému: „Cudzorodé látky 
v potravinách“ (36 zúčastnených), 
- pre účastníkov Akadémie tretieho veku v Bjornsonovom dome v Ružomberku (10 
zúčastnených) a v Domove dôchodcov, DSS a útulku, Jefremovská, Liptovský Mikuláš (15 
zúčastnených) na tému: „Diabetes mellitus a jeho prevencia“ , 
- pre členov Klubu seniorov mestskej časti Bodice v Liptovskom Mikuláši na témy: 
„Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“, „Ischemická choroba srdca – rizikové faktory 
spôsobu života“, „ Ateroskleróza – rizikové faktory spôsobu života“, „Náhla cievna mozgová 
príhoda rizikové faktory spôsobu života“ (35 zúčastnených), „Cudzorodé látky v potravinách“ 
(24 zúčastnených), 
- pre členov občianskeho združenia Kardioklub (18) v Liptovskom Mikuláši na témy: 
„Kardiovaskulárne ochorenia a spôsob života“, „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení 
správnou pohybovou aktivitou“, „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení správnou výživou“ 
v rámci klubového popoludnia s názvom „Srdce nepoznané“,  
- pre členov Klubu seniorov 2 (27) mesta Liptovský Mikuláš na témy: „Diabetes 
mellitus“ a „Prevencia diabetes mellitus zdravým spôsobom života“, 
- pre členov Klubu seniorov (18) mestskej časti Ondrašová, Liptovský Mikuláš na témy 
„Diabetes mellitus“ a „Prevencia diabetes mellitus zdravým spôsobom života“,  
- pre členov Klubu seniorov (23) mestskej časti Bodice, Liptovský Mikuláš na témy: 
„“Prevencia osteoporózy správnou výživou“, „Prevencia osteoporózy správnou pohybovou 
aktivitou“ a „Osteoporóza a spôsob života“,   
- pre členov Miestneho spolku Slovenského červeného kríža (9) v Liptovskom Hrádku 
na témy: „Osteoporóza a pohybová aktivita“, „Osteoporóza a správna výživa“, „Osteoporóza 
–vznik, vývoj, výskyt“ , 
- pre členov Jednoty dôchodcov vo Važci (15) na témy: Osteoporóza“ „ , „Prevencia 
osteoporózy správnou výživou“, „Prevencia osteoporózy správnou pohybovou aktivitou“, 
- pre účastníkov Akadémie tretieho veku v Bjornsonovom dome v Ružomberku na 
témy: „Chrípka“, „Práva pacientov“ a „Posilnenie vôle a iných činností mozgu správnou 
výživou“, 
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- pre obyvateľov Domova dôchodcov, DSS, Riadok v Ružomberku (13) na témy: 
„Prevencia kardiovaskulárnych ochorení“, „Ateroskleróza – rizikové faktory  spôsobu 
života“, „Hypertenzia, ischemická choroba srdca a náhla cievna mozgová príhoda – rizikové 
faktory spôsobu života“. 
Ďalšie intervencie:  
- u členov Klubu seniorov mestskej časti Bodice v Liptovskom Mikuláši meranie TK a 
P, hodnôt podkožného tuku, antropometrických údajov, stanovenie indexov BMI a WHR, 
vrátane konzultácií (36 zúčastnených), 
- u členov Klubu seniorov 1 v meste Liptovský Mikuláš bolo realizované stanovenie 
biochemických parametrov TCHOL, HDL a LDL cholesterol, GLU a TG v krvi, vrátane 
merania TK a P, antropometrických ukazovateľov. Taktiež bolo poskytované aj poradenstvo v 
oblasti zdravého stravovania, optimálnej pohybovej aktivity a zdravého spôsobu života (19 
zúčastnených).   
V rámci projektu bol realizovaný aj dotazníkový prieskum o senioroch, ktorého gestorom je 
RÚVZ Trenčín. Celkovo bolo dotazovaných 280 respondentov. Zber dotazníkov bol 
vykonaný v nasledovných organizáciách: 
- ZŠ Bobrovec,  
- ZŠ Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš, 
- Obchodná akadémia, Ružomberok, 
- Spojená škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš, 
- Stredoškolský internát, Ružomberok, 
- Materské centrum Zornička,   
- Domov dôchodcov, Palučanská, Liptovský Mikuláš, 
- Domov dôchodcov, DSS a útulok, Jefremovská, Liptovský Mikuláš, 
- Jednota dôchodcov, Liptovský Mikuláš, 
- o.z. Kadioklub, Liptovský Mikuláš, 
Do počítačového programu EPI INFO boli  vložené údaje z 240 dotazníkov a následne bola 
celá databáza zaslaná  gestorovi projektu .   
 
9.3. „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena“ 
V rámci projektu boli realizované nižšie uvedené zdravotno-výchovné intervencie : 
- v Materskej škole v Kvačanoch boli realizované besedy na témy: „Stomatohygiena“ a 
„Techniky čistenia chrupu“. V rámci besied boli použité názorné pomôcky (model chrupu, 
pracovný zošit) , zúčastnení: 23 Detí a 3 Pedagógovia, 
- v Materskom centre Zornička boli realizované besedy na témy: „Privykajte dieťa na 
čistenie ústnej dutiny“, „Stravovanie a zubný kaz“ a „ Odstraňovanie zubných povlakov - 
použitie modelu“, 
- v MŠ Palučanská 22, Liptovský Mikuláš (2 triedy), v MŠ Komenského 13, Liptovský 
Mikuláš (2 triedy) a v ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka, Pribylina u žiakov I. stupňa (3 triedy) boli 
realizované besedy pre deti na témy: „Stavba zuba a parodont“, „Správna výživa“, „Význam 
čistenia zubov“, vrátane inštruktáže čistenia zúbkov s modelom chrupu. Taktiež boli do 
uvedených predškolských zariadení distribuované názorné materiály k predmetnej téme 
(pracovné zošity: „Zdravie pre všetky deti“, leták: „Zdravé a pekné zuby“ a DVD: „Maškrtná 
veverička“ – 3 ks, „Čo  sa stalo medvedíkovi“ – 3ks a „Lakomý syseľ“ - 4 ks ).  
- Gestorovi projektu „Stomatohygiena“ – Odbor podpory zdravia RÚVZ so sídlom 
v Košiciach bola zaslaná stručná informácia o realizácii projektu a požiadavka na zakúpenie 
nových modelov chrupu a jednotlivých zubov.  
- Na ÚVZ SR bola zaslaná informácia o rozsahu využitia DVD pre deti s názvom 
„Lakomý syseľ“.     
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9.4. „Projekty a úlohy podpory zdravia realizované na regionálnej úrovni – databáza 
dobrých postupov“ 
  
1. Projekt „Zdravé mesto“ 
V spolupráci s koordinátorkou projektu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši boli 
realizované aktivity: 
- vyšetrovanie krvi Reflotronom (34 klientov) - vyšetrené parametre :TCHOL, GLU, 
TG, HDL, LDL), meranie TK a P (60 meraní), antropometrické vyšetrenia (obvod pása, 
obvod bokov, hmotnosť, výška), stanovenie indexov BMI a WHR (61 klientov), meranie 
hodnoty podkožného tuku prístrojom Omron (46 klientov) vrátane poradenstva v oblasti 
zdravého spôsobu života zameranej na oblasť výživy a pohybovej aktivity (35 klientov). 
Zamestnancom Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši boli distribuované odborné 
informácie a dotazníky v problematike malígneho melanómu kože. Spolu bolo anonymne 
vyplnených 31 dotazníkov. 
V rámci realizácie celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ boli zamestnancom 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, ako aj verejnosti mesta Liptovský Mikuláš 
distribuované účastnícke listy k súťaži „Vyzvi srdce k pohybu“ 2009.   
 
9.5. „Populačná stratégia – aktivity pri príležitosti významných dní s osobitným 
zameraním na témy a termíny odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou“ 
 
7. apríl – Svetový deň zdravia 
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia bola zhotovená nástenka vo vstupných priestoroch 
RÚVZ na tému: „Zdravotnícke zariadenia v krízových situáciách“ (heslo: „Zachraňujme 
životy. Kľúčová úloha nemocníc v krízových situáciách“). 
 
10. máj – Svetový deň pohybu 
Pri príležitosti Svetového dňa pohybu sa uskutočnili nasledovné aktivity:  
- odborný seminár RÚVZ na tému: „Motivácia k pohybovej aktivite u detí a mládeže 
v regióne Liptov“,     
- motivačná beseda v Gymnáziu Š. Moyzesa v Ružomberku na tému: „Negatívny vplyv 
nedostatočnej pohybovej aktivity“.  
 
31. máj – Svetový deň bez tabaku 
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku boli realizované nasledovné aktivity: 
- v ZŠ Okoličné, Liptovský Mikuláš bolo realizovaných 5 skupinových intervencií 
(besied) v triedach II. stupňa, vrátane merania CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom 
Smokerlyzer (36 meraní ), 
- v Strednej odbornej škole lesníckej v Liptovskom Hrádku bola realizovaná 1 beseda  a 
2 individuálne merania CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer (zúčastnilo sa 
51 žiakov a 3 pedagógovia), 
- v ZŠ Zarevúca, Ružomberok boli realizované 3 besedy na tému: „Prevencia užívania 
tabaku“ (76 žiakov a 3 pedagógovia),  
- pre verejnosť mesta Liptovský Mikuláš bolo v spolupráci s Mestským úradom 
v Liptovskom Mikuláši realizované meranie TK a P, meranie hodnôt CO vo vydychovanom 
vzduchu prístrojom Smokerlyzer a odborné poradenstvo (18 TK, P a 5 Smokerlyzer), taktiež 
pre verejnosť mesta Ružomberok v spolupráci s Mestským úradom v Ružomberku 
v priestoroch Bjornsonovho domu, 
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- v Gymnáziu Š. Moyzesa v Ružomberku a v ZŠ Zarevúca v Ružomberku boli 
realizované besedy pre študentov na tému: „Prevencia zneužívania tabaku“ (10 besied).  
 
26. jún – Medzinárodný deň boja proti drogám  
V rámci „Medzinárodného dňa boja proti drogám“ sa uskutočnili nasledovné intervencie: 
- besedy (6) pre študentov Strednej odbornej školy polytechnickej, Ružomberok na 
témy: „Mechanizmus vzniku závislosti“,  „Prevencia zneužívania legálnych drog -  vplyv 
fajčenia “ a „Prevencia zneužívania legálnych drog – vplyv nadmerného užívania  alkoholu“, 
- besedy (5) pre študentov Gymnázia Š. Moyzesa a Obchodnej akadémie, Ružomberok 
na tému: „Prevencia užívania alkoholu“,  
- študenti Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku anonymne vyplnili 29 
dotazníkov na určenie stupňa konzumenta alkoholu,  
- vedúcim odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Liptovský Mikuláš, Ružomberok a 
riaditeľke odboru školstva – Úrad žilinského samosprávneho kraja bol zaslaný e-mail týkajúci 
sa možnosti získavania informácií z oblasti účinku drog  (na základe žiadosti z Generálneho 
sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog). 
 
25. september – Svetový deň srdca 
V rámci „Svetového dňa srdca“ - dňa D sa uskutočnili nasledovné aktivity:  
- v regionálnych novinách LIPTOV a na ich webových stránkach bola akcia 
spropagovaná v článku: „Svetový deň srdca na Liptove“, 
- v spolupráci s občianskym združením Kardioklub v Liptovskom Mikuláši bola vydaná 
brožúra s názvom: „Nedostatok pohybu – jedna z najčastejších príčin ochorení.“, 
- vo vestibule RÚVZ bola vyhotovená nástenka na predmetnú tému, 
- v Poradni zdravia RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo:   
- vyšetrenie krvi u 6 klientov, 
- meranie tlaku krvi a pulzu u 16 klientov, 
- stanovenie hodnôt podkožného tuku u 2 klientov,  
- poradenstvo v poradni optimalizácie pohybovej aktivity u 4 klientov, 
- poradenstvo v poradni nefarmakologického ovplyvňovania tlaku krvi u 4 klientov, 
- stanovenie rizikového skóre u 6 klientov, 
- konzultácie ohľadom vyšetrených hodnôt a rizikových faktorov vzniku srdcovo-
cievnych ochorení boli poskytnuté všetkým klientom.  
 
1. október – Medzinárodný deň starších ľudí 
V Domove dôchodcov, DSS a útulku, ul. Jefremovská, Liptovský Mikuláš bolo pre seniorov 
– obyvateľov realizovaných 5 besied na témy: „Zdravý spôsob života“, „Správna výživa“, 
„Význam pohybovej aktivity“, „Udržiavanie správnej hmotnosti“ a „Prevencia zvyšovania 
tlaku krvi“. Besedy boli spojené  s meraním TK a P,  percenta podkožného tuku prístrojom 
Omron a konzultáciou u 38 seniorov.   
 
1. október – Svetový deň pohybu 
V rámci Svetového dňa pohybu bol v mesiaci október 2009 realizovaný XIII. ročník Dňa 
chôdze: Hore Váhom – dolu Váhom. Za prítomnosti médií bola slávnostne pokrstená 
brožúrka vytvorená na OPZ  s názvom: „Nedostatok pohybu – jedna z najčastejších príčin 
ochorení“. Pracovníčky OPZ na stanovišti č. 5 – Hotel Lodenica v Liptovskom Mikuláši 
zmerali TK a P a poskytli konzultáciu 92 účastníkom.  
 
10. október – Svetový deň duševného zdravia 
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Pre verejnosť obce Valaská Dubová v okrese Ružomberok, v spolupráci s pracovníčkami 
miestneho spolku Slovenského červeného kríža,  bola realizovaná 1 beseda na tému: „Vplyv 
stravovania na duševné zdravie“.  
 
16. október – Svetový deň potravy 
Pre členov miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Liptovskom Hrádku bola 
realizovaná 1 beseda na tému: „Cudzorodé látky v potravinách“.   
 
20. október – Svetový deň osteoporózy 
Pri príležitosti svetového dňa osteoporózy boli odprednášané pre seniorov – členov Klubu 
dôchodcov mestskej časti Bodice v Liptovskom Mikuláši na témy: „Prevencia osteoporózy 
správnou výživou“, „Prevencia osteoporózy správnou pohybovou aktivitou“ a „Osteoporóza a 
spôsob života“.  
 
14. november – Svetový deň diabetu 
Pre členov Klubu dôchodcov mestskej časti Ondrašová, Liptovský Mikuláš boli realizované 2 
besedy na témy „Diabetes mellitus“ a „Prevencia diabetes mellitus zdravým spôsobom 
života“, ktorých sa zúčastnilo 18 seniorov.   
 
19. november – Medzinárodný deň bez fajčenia 
V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia boli realizované 2 besedy na tému: „Prevencia 
užívania tabaku“ pre žiakov 8. ročníkov v ZŠ Bobrovec.  
 
16. november – 20. november 2009 – Európsky týždeň boja proti drogám 
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám boli realizované zdravotno-výchovné 
intervencie – besedy ( 56 ) na tému: „Prevencia zneužívania legálnych drog – nikotín a 
alkohol“ na nasledovných  základných a stredných školách v okrese Liptovský Mikuláš a 
Ružomberok:  
- ZŠ Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš,   
- ZŠ Bobrovec – žiaci 9.ročníkov  
- ZŠ Klačno, Ružomberok,  
- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš,  
- Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš,  
- Stredná odborná škola drevárska, Liptovský Hrádok. 
 
1. december – Svetový deň boja proti AIDS 
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS bolo realizovaných 13 besied na tému: 
„Prevencia HIV/AIDS“ nasledovne: 
- ZŠ Bobrovec, Liptovský Mikuláš – pre žiakov deviatych ročníkov, 
- ZŠ Klačno, Ružomberok – pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, 
- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš – pre 
študentov všetkých ročníkov, 
- Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok – pre študentov prvého 
ročníka.    
 
9.6. „Program podpory zdravia znevýhodnených rómskych komunít“ 
RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši tento projekt nerealizuje.  
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9.7. „Vyzvi srdce k pohybu“ 
V rámci realizácie kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ sme sa zúčastnili úvodného realizačného 
seminára pri príležitosti otvorenia 3. ročníka kampane. Následne boli distribuované 
účastnícke listy nasledovne: 
Okres Liptovský Mikuláš: 
- Mestský úrad Liptovský Mikuláš (informácie pre verejnosť mesta Liptovský Mikuláš 
a okolia, zamestnancov, aj formou webovej stránky), 
- Domovy dôchodcov v Liptovskom Mikuláši,  
- o.z. Kardioklub, Liptovský Mikuláš, 
- Zväz telesne postihnutých, Liptovský Mikuláš, 
- verejnosť v mestských častiach: Iľanovo, Ploštín, Andice, Benice, Demänová, Bodice, 
Ondrašová, Palúdzka, Stošice, Okoličné, Vitálišovce, Podbreziny, 
- Poliklinika, Liptovský Hrádok – recepcia, vrátane ambulancií praktických lekárov pre 
dospelých  (MUDr. Pokorný, MUDr. Ballová, MUDr. Hošková, MUDr. Volfová,  MUDr. 
Ujcová), 
- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš.    
Okres Ružomberok:  
- Ambulancia praktického lekára pre dospelých Liptovské Sliače (MUDr. Maslo), 
- ambulancie praktických lekárov pre dospelých v meste Ružomberok (MUDr. 
Buociková, MUDr. Jarolínová, MUDr. Jakubová, MUDr. Machyna), 
- ambulancia pre deti a dorast (MUDr. Nosková), 
- verejnosť obce Liptovské Sliače, Lisková, Likavka, mesta Ružomberok, 
- Kultúrny dom A. Hlinku, stredisko Černová, 
- školské zariadenia: Gymnázium, Š. Moyzesa, Ružomberok, Gymnázium sv. 
Andreja, Ružomberok, Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok, Obchodná akadémia, 
Ružomberok, Základná škola, ul. Zárevúca, Ružomberok.  
 
Ďalšia propagácia súťaže : 
- Súťaž bola propagovaná aj v rámci 16 besied, cieľom ktorých bola motivácia 
k primeranej, zdravotne orientovanie pohybovej aktivite (Stredná odborná škola 
elektrotechnická - Liptovský Hrádok, Škola úžitkového výtvarníctva - Ružomberok, ZŠ Hybe, 
Kardioklub, Klub dôchodcov v Lipt. Mikuláši). 
- Súťaž bola propagovaná aj v rámci akcie „Deň chôdze v Lipt. Mikuláši“.  
- Informácie o súťaži boli zverejnené  na web stránkach RÚVZ so sídlom v Lipt. 
Mikuláši a na nástenke vo vestibule RÚVZ . 
Po ukončení realizácie kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ boli zaslané na RÚVZ v Banskej 
Bystrici účastnícke listy v počte 37 ks. 
 
9.8. „Národný program prevencie obezity“ 
V rámci programu boli realizované nasledovné intervencie: 
Besedy: 
- v spolupráci s Krajským školským úradom v Žiline na témy: „Príčiny obezity“, 
„Následky obezity“ a „Národný program prevencie obezity“ (3témy), 
- v ZŠ Černová, Ružomberok na tému: „Udržiavanie správnej hmotnosti“ (5besied), 
- v Obchodnej akadémii, Scota Viatora 4, Ružomberok na tému: „Udržiavanie správnej 
hmotnosti“ (2besedy),  
- v ZŠ Liptovské Revúce na tému: „Udržiavanie správnej hmotnosti“ (4 besedy),  
- v Súkromnej strednej škole, Klačno, Ružomberok na tému: „Udržiavanie správnej 
hmotnosti“ (3 besedy),  
- v ZŠ Pribylina na tému: „Udržiavanie správnej hmotnosti“ (3 besedy),  
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2. v Gymnáziu sv. Andreja, Ružomberok na tému: „Udržiavanie správnej hmotnosti“ (1 
beseda),  
- v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Liptovský Hrádok na tému: „Prevencia 
nadváhy“ (2besedy, 35 dotazníkov o spôsobe života), 
- v Klube dôchodcov mestskej časti Bodice, Liptovský Mikuláš na tému: „Udržiavanie 
správnej hmotnosti“ (1beseda),  
- v Materskom centre Zornička, Liptovský Mikuláš na tému: „Národný program 
prevencie obezity“ (1beseda) 
- v Študentskom domove, Ružomberok na témy: „Dôsledky nedostatočného príjmu 
antioxidantov v strave mladých ľudí“, „Príčiny nadváhy a obezity“ a „Zdravotné dôsledky 
obezity“ (3 besedy), 
- v ZŠ Jána Lajčiaka, Pribylina na tému: „Udržiavanie správnej hmotnosti“ (3 besedy), 
- v ZŠ Klačno v Ružomberku na témy: „Zdravý spôsob života“a „Národný program 
prevencie nadváhy a obezity – výživa“ (6 besied).    
Ďalšie intervencie, t.j. meranie TK a P (101 meraní), hodnôt podkožného tuku prístrojom 
Omron (121 meraní), antropometrických údajov (66), individuálne konzultácie (101), 
vyplnenie dotazníkov o spôsobe života (47) boli realizované v:  
- v Súkromnej strednej škole, Klačno, Ružomberok,   
- v Gymnáziu sv. Andreja, Ružomberok,   
- v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Liptovský Hrádok,  
- v Klube dôchodcov mestskej časti Bodice, Liptovský Mikuláš,  
- v Materskom centre Zornička, Liptovský Mikuláš,   
- v Materskom centre Nevedko, Ružomberok, 
- vo firme Fapilus, Liptovský Mikuláš. 
 
9.9. „CINDI program SR“  
V rámci projektu CINDI boli realizované individuálne aj skupinové intervencie. 
Individuálne poradenstvo bolo poskytované klientom v základnej Poradni zdravia 
a v špecializovaných poradniach – Poradňa zdravej výživy, Poradňa optimalizácie pohybovej 
aktivity, Poradňa odvykania od fajčenia, Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania tlaku 
krvi. 
V základnej poradni bolo vyšetrených 427 klientov, z čoho prvovyšetrených bolo 321 . Na 
kontrolné vyšetrenie sa dostavilo 106 klientov.  
U opakovane vyšetrovaných  klientov nastal nasledovný pokles jednotlivých patrametrov: 
Celkový cholesterol – 35%, glukóza -16%, triglyceridy – 32%, HDL cholesterol,vzostup – 
35%, LDL cholesterol – 38%  , Tlak krvi systolický – 8% , Tlak krvi diastolický – 24%, BMI 
– 3%, WHR – 1%. 
Počet klientov v špecializovaných poradniach : 1303 
Títo klienti vyplnili dotazník a zároveň im bolo poskytnuté poradenstvo. 
 
Skupinové zdravotno - výchovné aktivity boli realizované pre cieľové skupiny: 
1. deti a študenti základných a stredných škôl – počet 359 besied  
2. dospelá populácia, produktívny vek – 20 besied.  
3. pre obyvateľov poproduktívneho veku – 40 besied. 
 
9.10. „Školy podporujúce zdravie“ 
K 31.12.2009 bolo realizovaných 359 skupinových intervencií (besied) v 4 materských 
školách,  
v 15 základných školách a 11 stredných školách okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.   
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Projekty, ktoré nie sú súčasťou „Programov a projektov“ vyhlásených HH SR 
 
1. Projekt „Chorobnosť rómskeho etnika v regiónoch Turiec a Liptov“  
Vedecký projekt grantovej agentúry Ministerstva školstva SR sa realizuje v spolupráci 
s pracovníkmi Ústavu sociálneho lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
posledný rok. V rámci projektu prebiehala evidencia a kopírovanie zdravotnej dokumentácie 
rómskej populácie, pracovníci Oddelenia podpory zdravia sa zúčastnili jednodňového 
pracovného stretnutia, za účelom zhotovenia harmonogramu činností v rámci projektu na 
posledný rok realizácie.   K 31.12.2009 bolo odovzdaných 45 kópií za okres Liptovský 
Mikuláš.  
 
2.Projekt WHO/EC – Monitorovanie pokroku v oblasti zlepšovania výživy a fyzickej 
aktivity a prevencie obezity v EÚ 
Do druhej správy k uvedenému projektu boli spracované a na ÚVZ SR zaslané podklady 
z činnosti Oddelenia podpory zdravia v oblasti zlepšovania výživy a fyzickej aktivity 
a prevencie obezity. 
 
3.Nadnárodný projekt MV SR a ÚVZ SR „Tvoja správna voľba“ 
Pracovníčka OPZ sa zúčastnila školenia v uvedenom projekte. 
Súčasťou projektu sú výstavné panely s problematikou drog. K panelu na tému “alkohol“ boli 
zaslané na Ministerstvo vnútra SR informácie formou brožúrky na tému: „Vplyv nadmerného 
užívania alkoholu“. Brožúrka bola vypracovaná pre „preventivistov“ policajného zboru ako aj 
pracovníkov Poradní zdravia v 40-tich mestách SR a 20-tich miestach v rámci Ostravského 
kraja v Českej republike, kde bude projekt realizovaný. Brožúrka je súčasťou manuálu pre 
spomínaný projekt.  
 
3. Zabezpečenie zvýšenia informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života – 
šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané na podporu, 
rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov 
 
- Pre širokú verejnosť obce Kvačany bolo poskytované poradenstvo zdravého spôsobu 
života v priebehu akcie Deň rodiny. 
- Pre širokú verejnosť mestskej časti Bodice v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnili 
prednášky na témy: „Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“, „Ischemická choroba srdca – 
rizikové faktory spôsobu života“, „ Ateroskleróza – rizikové faktory spôsobu života“, „Náhla 
cievna mozgová príhoda rizikové faktory spôsobu života“ (35 zúčastnených), „Cudzorodé 
látky v potravinách“ (24 zúčastnených). 
- Obyvateľom mesta Liptovský Mikuláš bolo poskytované poradenstvo zdravého 
spôsobu života následne po vyšetrení krvných parametrov Reflotronom.  
- Pre širokú verejnosť obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš odvysielala TV Liptov  
informácie o možnostiach nefarmakologického ovplyvňovania TK. 
- Pre širokú verejnosť obce Važec vrátane rómskej komunity sa uskutočnili besedy na 
témy: „Zdravý spôsob života v prevencii srdcovo-cievnych ochorení“, „Význam v stresu v 
prevencii srdcovo-cievnych ochorení“ a „Pedikulóza“.  
- Pre verejnosť okresu Liptovský Mikuláš boli v rámci Svetového dňa srdca realizované 
nasledovné aktivity: v regionálnych novinách LIPTOV a na ich webových stránkach bol 
uverejnený článok: „Svetový deň srdca na Liptove“, v spolupráci s občianskym združením 
Kardioklub v Liptovskom Mikuláši bola pre verejnosť vydaná brožúra s názvom: „Nedostatok 
pohybu – jedna z najčastejších príčin ochorení.“, vo vestibule RÚVZ bola vyhotovená 
nástenka na tému: „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení – spoznaj svoje riziko“, 
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obyvateľom mesta Liptovský Mikuláš bolo poskytované poradenstvo zdravého spôsobu 
života následne po vyšetrení krvných parametrov Reflotronom.  
- Obyvateľom mesta Ružomberok bolo v priestoroch Bjornsonovho domu poskytované 
poradenstvo zdravého spôsobu života následne po vyšetrení krvných parametrov 
Reflotronom.  
- V rámci účasti na akcii pre verejnosť mesta  Liptovský Mikuláš - Deň chôdze,  
pracovníčky OPZ zmerali TK a P a poskytli konzultáciu 92 účastníkom akcie.  
 
4. Zapojiť sa do realizácie komplexného Programu podpory zdravia znevýhodnených  
     skupín populácie 
Úlohu realizujú len určené RÚVZ v SR.  
 
5. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov regiónu Liptov 
Úlohu nerealizujeme. 
 
6. Zapojiť sa do vyhodnocovania indikátorov a determinantov zdravia 
Úlohu nerealizujeme. 
 
7. Zabezpečenie vzdelávania vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 
a) Deti a mládež 
Zvýšenie pohybovej aktivity: 
Počet besied na základných a stredných školách: 72  
Ozdravovanie výživy: 
Počet besied na základných a stredných školách: 64 
Duševné zdravie: 
Počet besied na základných a stredných školách: 0 
b) Pedagógovia 
Počet besied: 4 
Zdravotno-výchovných vzdelávaní detí a mládeže na základných a stredných školách sa 
zúčastnilo zároveň aj 378 pedagógov.  
c) Iní – nezdravotnícki pracovníci 
Pre matky detí v Materských centrách v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok bolo 
realizovaných 10 besied, ktorých sa zúčastnilo 50 účastníčok. Pre širokú verejnosť obce 
Važec, vrátane rómskej komunity sa uskutočnili 3 besedy, ktorých sa zúčastnilo 21 osôb. Pre 
členov miestneho spolku SČK v Liptovskom Hrádku sa uskutočnila 1 beseda, ktorej sa 
zúčastnilo 8 osôb. Pre verejnosť obce Valaská Dubová v spolupráci s Miestnym spolkom 
SČK sa uskutočnila 1 beseda  na tému: „Vplyv stravovania na duševné zdravie.“ 
d) Poproduktívny vek 
Pre seniorov v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok bolo realizovaných 40 besied. 
 
8. Zapojiť sa do realizácie Národného programu prevencie obezity a nadváhy 
1. Besedy:  
Pre skupinu deti a mládež: 32 besied 
Pre skupinu obyvateľov produktívneho veku: 4 besedy 
Pre skupinu obyvateľov poproduktívneho veku: 1 beseda 
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2. Merania a poradenstvo: 
Meranie TK a P (101 meraní), hodnôt podkožného tuku prístrojom Omron (121 meraní), 
antropometrických údajov (66), individuálne konzultácie (101), vyplnenie dotazníkov 
o spôsobe života (47) boli realizované v nasledovných zariadeniach:  
- v Súkromnej strednej škole, Klačno, Ružomberok,   
- v Gymnáziu sv. Andreja, Ružomberok,   
- v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Liptovský Hrádok,  
- v Klube dôchodcov mestskej časti Bodice, Liptovský Mikuláš,  
- v Materskom centre Zornička, Liptovský Mikuláš,   
- v Materskom centre Nevedko, Ružomberok, 
- vo firme Fapilus, Liptovský Mikuláš. 
 
3. Dotazníkový prieskum:  
Pre študentov Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku boli 
poskyznuté individuálne konzultácie v oblasti výživy a pohbu n základe dotazníka 
zameraného na spôsob života (správna výživa a správna pohybová aktivita).  
Počet vyplnených dotazníkov: 35. 
 
1. Besedy:  
Pre skupinu deti a mládež: 32 besied 
Pre skupinu obyvateľov produktívneho veku: 4 besedy 
Pre skupinu obyvateľov poproduktívneho veku: 1 beseda 
 
2. Merania a poradenstvo: 
Meranie TK a P (101 meraní), hodnôt podkožného tuku prístrojom Omron (121 meraní), 
antropometrických údajov (66), individuálne konzultácie (101), vyplnenie dotazníkov 
o spôsobe života (47) boli realizované v nasledovných zariadeniach:  
- v Súkromnej strednej škole, Klačno, Ružomberok,   
- v Gymnáziu sv. Andreja, Ružomberok,   
- v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Liptovský Hrádok,  
- v Klube dôchodcov mestskej časti Bodice, Liptovský Mikuláš,  
- v Materskom centre Zornička, Liptovský Mikuláš,   
- v Materskom centre Nevedko, Ružomberok, 
- vo firme Fapilus, Liptovský Mikuláš. 
 
3. Dotazníkový prieskum:  
Pre študentov Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku boli poskynuté 
individuálne konzultácie v oblasti výživy a pohbu n základe dotazníka zameraného na spôsob 
života (správna výživa a správna pohybová aktivita).  
Počet vyplnených dotazníkov: 35. 
 
 
D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR 
č. 837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru podporujeme zabezpečovanie zdravej výživy 
detí a mládeže a riešime s prevádzkovateľmi zariadení školského stravovania vytváranie 
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vyhovujúcich podmienok na prípravu a výdaj stravy. Vykonávame hodnotenie  pestrosti 
podávanej stravy a posudzujeme zostavovanie jedálnych lístkov, nakoľko dodržiavanie 
všetkých zásad pre ich zostavovanie je predpokladom na zabezpečenie vyhovujúcej 
biologickej a energetickej hodnoty pripravovanej stravy a vytvorenie podmienok pre zdravý 
rast a vývoj detského organizmu.  Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov boli v roku 2009 
zakomponované aj do vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadeniach školského 
stravovania, čím sa stali záväzné pre prevádzkovateľov zariadení školského stravovania 
(dovtedy boli zásady uverejnené len v „Metodickej príručke pre školské stravovanie“ a mali 
odporúčací charakter). Štátny zdravotný dozor bol v roku 2009 vykonaný v 64 zariadeniach 
školského stravovania (z toho v 51 školských jedálňach a v 13 výdajných školských 
jedálňach). V 8 zariadeniach bolo vykonané hodnotenie pestrosti pripravovanej stravy podľa 
predložených jedálnych lístkov za časové obdobie minimálne 1  mesiac. Priebežne boli pri 
výkonoch ŠZD hodnotené jedálne lístky, zostavené na aktuálny kalendárny týždeň,  so 
zameraním na dodržiavanie týždennej časovej štruktúry a prípadné zaraďovanie 
epidemiologicky rizikových jedál a jedál, pripravovaných  z menej hodnotných surovín. 
Prevádzkovatelia boli upozorňovaní na  zistené nedostatky a ich okamžité odstránenie. 
Zároveň boli vo vyhodnoteniach vyzdvihnuté pozitívne zistenia, ako napr. vyhovujúca 
frekvencia zaraďovania ovocia a zeleniny do jedálnych lístkov, zaraďovanie pekárenských 
výrobkov z celozrnej múky, strukovín, vyhovujúci pitný režim a pod.. Kontrola jedálnych 
lístkov a dodržiavanie požiadaviek v zmysle prílohy č.3 vyhlášky č. 526/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, bola vykonávaná aj na 
zotavovacích podujatiach, celkovo v 29 stravovacích prevádzkach zariadení, kde boli 
zotavovacie podujatia organizované.    
Pri výkone ŠZD sme sa zameriavali aj na dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe pri 
príprave a výdaji  pokrmov a vykonávali sme odber vzoriek potravín a hotových jedál.  
V roku 2009 sme zo zariadení školského stravovania odobrali celkovo 86 vzoriek potravín a 
hotových jedál, z toho bolo 52 vzoriek vyšetrených mikrobiologicky na overenie zdravotnej 
nezávadnosti a 34 chemicky (konzervačné látky, dusičnany, farbivá, sladidlá, ťažké kovy). 10 
vzoriek celodennej stravy z materských škôl bolo vyšetrených na zistenie biologickej 
a energetickej hodnoty  v súlade s odporúčanými výživovými dávkami pre danú vekovú 
kategóriu.  
V roku 2009 sme sa zúčastnili 3 pracovných stretnutí s vedúcimi zariadení školského 
stravovania, na ktorých boli informovaní o nových právnych predpisoch a trendoch 
zameraných na zdravú výživu. Tiež boli upozornení na najčastejšie  zisťované nedostatky pri 
výkone  štátneho zdravotného dozoru, súvisiace s nedodržaním vyššie uvedených zásad. 
Jedna pracovníčka oddelenia sa zúčastnila konferencie „Nové trendy vo výžive“, získané 
poznatky budú využité v rámci výkonu ŠZD, prípadne pri  konzultáciách a na školiacich 
akciách, poriadaných pre pracovníčky ŠJ.  
V roku 2009 sme sa zamerali aj na kontrolu označovania alergénov na jedálnych lístkoch. 
V prípade, že označenie nebolo zabezpečené, bola táto povinnosť uložená vedúcim zariadení 
školského stravovania v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. K problematike 
označovania alergénov  sme uverejnili materiál na našej web stránke.  
     
 2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej  
     výživy 
Podporujeme zabezpečovanie školského stravovania vo všetkých zariadeniach pre deti 
a mládež, ako aj vytváranie vyhovujúcich podmienok na prípravu a výdaj stravy. Taktiež 
podporujeme požiadavky na zabezpečenie výdaja donesenej stravy (diétnej) deťom, u ktorých 
to vyžaduje ich zdravotný stav, podľa posúdenia lekára, pričom podmienky musia  
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zodpovedať aktuálnym právnym predpisom a musia byť uvedené aj v prevádzkovom 
poriadku príslušného zariadenia školského stravovania.  
Významné z hľadiska zabezpečenia správnej výživy pre deti s diétnymi poruchami bolo 
v roku 2009 schválenie  receptúr pre 3 diéty – bezlepkovú, dia a šetriacu. V súčasnosti máme 
v regióne jedno zariadenie internátneho typu, kde je pripravovaná bezlepková diéta. Ide 
o zariadenie Základná škola internátna pre žiakov  s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
Jamník. 
Ako doplnková forma stravovania na školách je realizovaný aj predaj občerstvenia formou 
školských bufetov. Pri posudzovaní ich prevádzky povoľujeme sortiment, ktorý vyhovuje 
zásadám zdravej výživy a ktorý je v súlade s vyhláškou MZ SR  č. 527/2007 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež ako aj v súlade s odbornými 
usmerneniami, vydanými k danej veci. Sortiment v rámci výkonu dozoru aj kontrolujeme. 
Taktiež kontrolujeme  sortiment ponúkaných nápojov v nápojových automatoch, ktoré sú 
umiestnené v školských zariadeniach.  
Z dôvodu nedodržania povoleného sortimentu predaja v školskom bufete bol v roku 2009 
riešený 1 správny delikt  (začaté správne konanie a udelená sankcia).  
Prednášky v školských zariadeniach, zamerané na problematiku stravovania a zdravej výživy, 
zabezpečuje oddelenie podpory zdravia.  
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania  
Konzumácia mlieka v rámci školského stravovania (mliečny program realizovaný 
v spolupráci s Kežmarskou mliekárňou a.s., Kežmarok) je zabezpečená v 25 zariadeniach 
školského stravovania pre 4 112 detí (mlieko podávané po obede alebo ako mliečna desiata  
pre žiakov ZŠ resp. počas celého dňa pre deti MŠ).  V 8 školských zariadeniach je 
vykonávaný ambulantný predaj mliečnych výrobkov DANONE, uvedené výrobky konzumuje 
1 241 žiakov.  
K zvýšeniu konzumácie mlieka prispela v roku 2009 aj ponuka ochutených mliek z mliečnych 
automatov RAJO. Tieto boli inštalované v 13 školských zariadeniach v regióne (z toho v 9 ZŠ 
a 4 SŠ), čím sú ochutené mlieka dostupné pre viac ako 3 000 žiakov.   
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
Na potrebu zabezpečenia pitného režimu pravidelne poukazujeme  v rámci štátneho 
zdravotného dozoru. V predškolských  zariadeniach je   podávanie nápojov (čaj, voda) 
zabezpečené počas celého dňa. Zvyšuje sa počet predškolských zariadení, v ktorých je 
podávaná v rámci pitného režimu pitná voda (neochutená resp. ochutená len čerstvou šťavou 
z pomarančov alebo citrónov). V základných školách je vo väčšine  prípadov pitný režim 
zabezpečený  v rámci stravovania v školskej jedálni a donáškou nápojov z domu. Ak sú 
nápojové automaty umiestnené v základných školách, neobsahujú nápoje s obsahom kofeínu 
ani chinínu. Automaty na nápoje s obsahom kofeínu sa v stredných školách vyskytujú  
ojedinele,  a to len tam, kde je realizovaná aj  nadstavbová výučba, prípadne jazykové kurzy. 
 
5. Participovať na podpore napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám      
    a drogovým závislostiam.  
V roku 2009 sme sa na plnení uvedenej úlohy nepodieľali. 

 
6. Podieľať sa na realizácií celoslovenských epidemiologických prieskumov v spolupráci 
s ÚVZ SR, zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok 
u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 
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Na realizácii epidemiologických prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom 
zneužívania návykových látok u žiakov a študentov sa podieľame podľa požiadaviek ÚVZ 
SR.  V  roku 2009 nebola daná žiadna požiadavka.   
 
 
E)  POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
1.Vyhodnotenie účinnosti súťaže pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj 2008 – za región 
Liptov 
V SR v roku 2009 súťaž nebola organizovaná.  
2.Podieľanie sa na realizácii súťaže pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj 2008“  
V rámci zabezpečenia organizácie súťaže bolo realizované: 
- odoslanie informácií o súťaži do regionálnych novín: Liptov a Ružomberský hlas, 
- distribúcia 300 ks prihlášok do 23 nižšie uvedených organizácií a inštitúcií: 
 Mestské úrady - Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a Ružomberok, Polikliniky – vstupné 
priestory (vestibul) - Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Gymnázium Liptovský Hrádok,  
Stredné odborné učilište drevárske, Liptovský Hrádok,  Združená stredná škola 
elektrotechnická, Liptovský Hrádok,Spojená škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš,  
Materské centrum Zornička, Liptovský Mikuláš, ZŠ M.R. Martákovej, Nábrežie 4. apríla, 
Liptovský Mikuláš, Stavoindustria, Liptovský Mikuláš, o.z. Kardioklub, Liptovský Mikuláš, 
ZŠ Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš,  Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok – 
lôžkové oddelenia, Centrum voľného času, Ružomberok,  Stredná zdravotnícka škola Márie 
Terézie Schererovej, Ružomberok, ZŠ Likavka, Súkromná združená stredná škola, Klačno, 
Ružomberok,  Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok,  Podnik Grenstav Ružomberok, 
Centrum diagnostických metód Ružomberok, Železničná spoločnosť Slovensko Liptovský 
Mikuláš, Obecné úrady: Partizánska Ľupča, Lipt.Ondrej. 
 
3.Zabezpečenie kontroly dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov v regióne Liptov 
Pri výkone ŠZD kontrolujeme dodržiavanie ustanovení zák.č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov v znení neskorších predpisov, vrátane zabezpečenia správneho označenia v súlade 
s § 8 ods. 3 a ods. 4 tohto zákona. 
Za rok  2009 bolo vykonaných 346 kontrol , v 3 zariadeniach boli uložené opatrenia na 
zabezpečenie správneho označenia a bola uložená 1 pokuta na základe priestupkového 
konania vo výške 50 €. 
 
4. Zabezpečiť školenie koordinátorov prevencie užívania tabakových výrobkov 
v regióne Liptov 
Školenie koordinátorov prevencie v užívaní tabakových výrobkov bolo zabezpečené 
prostredníctvom oddelenia školstva  MsÚ v Ružomberku. 
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ.  
Plánovanie očkovacích látok z našej strany nie je podľa usmernení ÚVZ SR v okresoch 
epidemiológmi realizované.  
- organizačne  sme zabezpečovali informovanosť všetkých očkujúcich lekárov o novom 
rozpracovanom očkovacom kalendári pre rok 2009 v ktorom už boli zapracované hlavné 
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zmeny a síce : zrušenie preočkovania detí v 5-tom roku života proti DTP a tiež povinné 
očkovanie dojčiat vakcínou proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam. 
- realizované bolo usmerňovanie terénnych lekárov vo výkone imunizácie v mesačne 
zasielaných bulletinoch 
-  zabezpečené bolo  zavádzanie nových očkovacích látok do bežnej praxe na regionálnej 
úrovni 
-  realizovaný bol dohľad nad bezpečnosťou imunizácie na regionálnej úrovni v prípade 
očkovania stigmatizovaných osôb, ako aj  pri očkovaní osôb cestujúcich do zahraničia . 
-  odborne bola zabezpečená vysoká preočkovanost detí, ktorá  dlhodobo v regióne 
dosahuje nad 98%  a zvyšuje sa aj zaočkovanosť rizikových skupín obyvateľov, 
predovšetkým proti chrípke a  pneumokokovým infekciám, čo vyplýva z mesačných analýz 
hlásených očkovacích výkonov, ale aj proti vírusovej hepatitíde typ A a kliešťovej 
encefalitíde 
-  pravidelne je vykonávaná edukácia rodičov, komunikácia s laickou verejnosťou, 
informácie o reakciách a možných komplikáciách po očkovaní- akcie hlavne počas EIT ( 
Európskeho imunizačného týždňa ). Náš článok s témou EIT bol uverejnený v okresnom 
týždenníku Liptov. 
-  Vedúca odd. epidemiológie na prednáškach o vakcinácii pre lekárov Žilinského 
samosprávneho kraja  vystúpila s prednáškami o očkovaní proti chrípke, ďalej tiež 
s prednáškami očkovania proti varicelle , hepatitídam a rotavírusovým GE v rámci edukácie 
lekárov celej SR. 
 
2. Kontrola  zaočkovanosti  jednotlivých ročníkov narodenia podľa očkovacieho 
kalendára priamo v teréne – v pediatrických ambulanciách regiónu Liptov. Výsledky 
kontrol spracovať do sumárnych správ a tieto prejednať s jokresnými odborníkmi pre 
pediatriu, ako aj na seminároch s pediatrami obidvoch okresov 
Úloha  bola aj tento rok realizovaná v druhej polovici roka 2009.  Vykonávali sme však 
námatkové mimoriadne kontroly zaočkovanosti pri prešetrovaní hlásených ochorení 
imunizačného programu ( pertussis a parotitídu ). Koncom roka bolo organizačne spustené 
a zahájené mimoriadne očkovanie pandemickou chrípkovou vakcínou  prvej rizikovej skupiny 
– zamestnancov  nemocníc 
 
Prehľad výskytu všetkých infekčných ochorení za rok 2009 je v nasledujúcej tabuľke, 
ostatné tabuľky a grafy rozoberajúce epid. situáciu sú v prílohe č.1  
 
A02  Vylučovanie salmonel 1 
A020 Salmonelová enteritída 150 
A022 Lokalizované salmonelové infekcie 1 
A031 Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri 6 
A039 Nešpecifikovaná šigelóza 2 
A040 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 2 
A045 Kampylobakteriálna enteritída 138 
A046 nteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica 1 
A048 Iné špecifikované bakteriálne infekcie 26 
A071 Giardióza (lambliáza) 3 
A080 Rotavírusová enteritída 48 
A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 79 
A082 Adenovírusová enteritída 2 
A09  Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 5 
A150 Tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta 1 
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A38  Šarlach – scarlatina 9 
A392 Akútna meningokokcémia 4 
A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 1 
A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 3 
A46  Ruža – erysipelas 11 
A510 Primárny genitálny syfilis 1 
A539 Nešpecifikovaný syfilis 4 
A692 Lymeská choroba 1 
A870 Enterovírusová meningitída (G02.2*) 1 
A879 Nešpecifikovaná vírusová meningitída 2 
B019 Varicella bez komplikácie 252 
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 20 
B15  Akútna hepatitída A 5 
B169 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy 1 
B182 Chronická vírusová hepatitída C 3 
B279 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza 1 
B359 Nešpecifikovaná dermatofytóza- Lišaj NS 1 
B589 Nešpecifikovaná toxoplazmóza 6 
B75  Trichinelóza 1 
B779 Nešpecifikovaná askarióza 4 
B86  Svrab – scabies 8 
G001 Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída 1 
G002 Streptokokový zápal mozgových plien - streptokoková meningitída 1 
G009 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien 1 
G630 Polyneuropatia pri Lymeskej chorobe 2 
H10  Zápal spojovky 1 
J101 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky 
identifikovaný 6 

J150 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae 1 
J151 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas 3 
J156 Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami 1 
J20  Akútny zápal priedušiek - bronchitis acuta 1 
N309 Nešpecifikovaná cystitída 2 
P368 Iná bakteriálna sepsa novorodenca 1 
T814 Infekcia po výkone nezatriedená inde 6 
Z203 Kontakt alebo ohrozenie besnotou 30 
Z225 Nosič vírusovej hepatitídy B 2 
SPOLU: 863 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

326



Výskyt prenosných ochorení v okrese Ružomberok 
 

A020 Salmonelová enteritída 46 
A022 Lokalizované salmonelové infekcie 1 
A040 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 29 
A045 Kampylobakteriálna enteritída 56 
A080 Rotavírusová enteritída 37 
A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 1 
A082 Adenovírusová enteritída 7 
A151 Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou 1 
A370 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis 1 
A38  Šarlach - scarlatina 1 
A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 3 
A46  Ruža - erysipelas 14 
A539 Nešpecifikovaný syfilis 1 
A549 Nešpecifikovaná gonokoková infekcia 1 
A562 Nešpecifikovaná chlamýdiová infekcia močovopohlav.sústavy 2 
A630 Anogenitálne bradavice (venerické) 1 
A692 Lymeská choroba 7 
A810 Creuzfeldtova-Jakobova choroba 2 
B004 Herpetickovírusová encefalitída (G05.1) 1 
B008 Iná forma herpetickovírusovej infekcie 1 
B019 Varicella bez komplikácie 513 
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 29 
B181 Chronická vírusová hepatitída B bez agensu delta 1 
B182 Chronická vírusová hepatitída C 1 
B259 Nešpecifikovaná cytomegalovírusová choroba 1 
B279 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza 4 
B850 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis 8 
B86  Svrab - scabies 4 
G008 Iný bakteriálny zápal mozgových plien 1 
G51  Poruchy tvárového nervu (n. facialis) 1 
J101 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky 
identifikovaný 2 

J107  SARI 1 
M012 Artritída pri Lymeskej chorobe 1 
Z203 Kontakt alebo ohrozenie besnotou 13 
Z225 Nosič vírusovej hepatitídy B 6 
SPOLU : 799 
 
 
G)  OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1.  Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov  z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce ( hluk, vibrácie, nebezpečné  
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne  faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce.  
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RÚVZ so sídlom v Lipt.Mikuláši priebežne aktualizuje údaje  o rizikových prácach  podľa 
vyhlášky MZ SR č. 448/2007Z.z. o podrobnostiach o faktoroch  práce  a pracovného 
prostredia  vo vzťahu ku kategorizácii  prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitostiach  
návrhu  na zradenie prác do kategórií. Súbežne bol vykonávaný štátny zdravotný dozor na 
pracoviskách  zmeraný na plnenie  preventívnych opatrení na ochranu zdravia zamestnancov 
zo strany zamestnávateľov a na úroveň zdravotného dohľadu, vrátane opatrení, vyplývajúcich 
z plánov riadenia rizika podľa schválených prevádzkových poriadkov. Aktualizovný stav 
rizikových prác  v regióne je evidovaný v programe ASTR. Priebežne sa vydávali nové 
rozhodnutia o rizikových prácach, resp. rozhodnutia o zrušení  rizikových prác. Každá žiadosť 
účastníkov konania na uvedenie priestorov do prevádzky je posudzovaná aj vo vzťahu 
k pracovným a technologickým postupom a možným súvisiacim rizikám pre zdravie 
zamestnancov. 
 
Rizikové práce v k 31.12.2009 
 
kategória 3           1. polrok 2009 – 2858 zamestnancov, koniec r. 2009 – 2482 zamestnancov 
kategória  4          1. polrok  2009  - 329, koniec r. 2009 – 270 zamestnancov  
Spolu:                   1.polrok 2009  - 3187 zamestnancov, koniec r. 2009 – 2752 zamestnancov 
 
Oproti r. 2008 sa znížil   počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce o 327 
zamestnancov , čo činí  pokles o 10,6 %. 
Najvyšší počet zamestnancov je exponovaných riziku hluku, na druhom mieste sú zastúpené 
faktory  prach (pevné aerosoly), na treťom mieste chemické  faktory. 
Príčiny poklesu  počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce: zrušenie výkonu 
rizikových prác  u účastníkov konania alebo aj zánik niektorých zamestnávateľov 
 
Choroby z povolania: 7 priznaných chorôb z povolania (1 prípad  pol. 24 zoznamu chorôb 
z povolania – profesionálna  pneumokoková meningitída ,    1 prípad ochorenie z vibrácií – 
pol. 28 zoznamu chorôb z povolania, l prípad prof. dermatóza – pol. 22 zoznamu chorôb 
z povolania ,2 prípady prof. zoonóza – pol. 26 zoznamu chorôb z povolania, 2 prípady pol. 29 
zoznamu chorôb z povolania – ochorenia z DNJZ.   Oproti   r. 2008 nárast počtu prípadov 
chorôb z povolania o 1 prípad. Počet šetrených chorôb z povolania: 14 prípadov podozrení 
na chorobu z povolania. 
Záver:  Úloha sa priebežne plní 
 
2.  Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity  zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov 
RÚVZ so sídlom v Lipt.Mikuláši  nie je zaradené do zoznamu riešiteľských pracovísk  
k úlohe k projektu Zdravé pracoviská. 
 
3.  Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany  zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu  plnenia povinností  zamestnávateľov  vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav  harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných  odborných činností  zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
Plnenie: 
RÚVZ so sídlom v Lipt.Mikuláši priebežne vykonáva štátny zdravotný dozor  
u zamestnávateľov zameraný na kontrolu plnenia povinností  v oblasti ochrany zdravia  
zamestnancov podľa zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia  
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou dozoru bolo nariaďovanie potrebných 
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opatrení, vrátane  opatrení na aktuálne hodnotenie zdravotných rizík, podľa potreby sa 
poskytuje zamestnávateľom usmernenie.  
 
Výkon ŠZD na pracoviskách v r. 2009: 
počet previerok                                                                                           404 
počet rozhodnutí                                                                                         501 
počet rozhodnutí  (pokynov)                                                                          7 
počet opatrení v rozhodnutiach ( rizikové práce, pokyny posudky)           360 
počet dotazníkov informovanosti zamestnancov                                        135  
počet sankcií                                                                                                   8 
Záver: Úloha sa priebežne plní 
 
4.  Zabezpečiť efektívny  odborný dozor na výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim  dohľad nad pracovnými podmienkami  a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou. 
PZS v regióne  sú  zabezpečené  dodávateľským spôsobom cca u 130 zamestnávateľov. Údaje  
o počte zamestnávateľov, ktorí majú zabezpečenú PZS sú získavané len cestou ŠZD. Úroveň 
práce PZS v oblasti posudzovania faktorov práce a hodnotenia rizík je variabilná. Nie je 
uspokojivá situácia zabezpečovania PZS u malých zamestnávateľov s počtom zamestnancov 
do 19 , u zamestnávateľov, ktorí nemajú rizikové práce a u SZČO. 
PZS dodávateľským spôsobom pokrýva                        - 8830 pracovníkov, z toho 3222 žien 
PZS vlastnými odbornými zamestnancami                    - 4 
 
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 
 
1. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
Na zabezpečenie tejto úlohy vykonávali pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia 
a zdravia štátny zdravotný dozor nad hromadným zásobovaním obyvateľov pitnou vodou.  
V okrese Liptovský Mikuláš je za prírodnú lokalitu vhodnú na kúpanie vyhlásená vodná nádrž 
Liptovská Mara.  Pred začatím letnej kúpacej sezóny bola na plážovom kúpalisku na vodnej 
nádrži Lipt. Mara v Lipt. Trnovci vykonaná kontrola pripravenosti zariadenia zameraná na  
vybavenosť a prevádzku kúpaliska ako aj na kvalitu vody na kúpanie. Rozhodnutím č. 
2009/01508-03/209-Brodňanská, zo dňa 26.6.2009 bolo plážové kúpalisko na vodnej nádrži 
Liptovská Mara uvedené do prevádzky. Pravidelné monitorovanie kvality vody na kúpanie 
zabezpečil prevádzkovateľ prírodného kúpaliska v akreditovanom laboratóriu.   
 
 2. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
Monitorovanie kvality pitnej vody je vykonávané pracovníkmi oddelenia hygieny životného 
prostredia a zdravia v jednotlivých spotrebiskách verejných vodovodov regiónu podľa 
vypracovaného plánu odberov. Frekvencia odberu vzoriek a rozsah vyšetrenia závisia najmä 
od druhu vodovodu, počtu zásobovaných obyvateľov, objemu a kvality dodávanej pitnej 
vody. 
RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši odobral v okrese Liptovský Mikuláš  v roku 2009  
celkovo 117 vzoriek pitnej vody  (v rámci štátneho zdravotného dozoru i monitoringu pitnej 
vody). V rámci monitoringu bolo odobratých 88 vzoriek pitnej vody, v rámci štátneho 
zdravotného dozoru to bolo 17 vzoriek pitnej vody, 12 vzoriek pitnej vody bolo odobratých na 
rádiologické vyšetrenie. Z celkového počtu 117 vzoriek pitnej vody  bolo 7 vzoriek 
nevyhovujúcej kvality (5,9 %) a to 2 vzorky (1,7 %) vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch 
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a 5 vzoriek (4,3 %) v mikrobiologických ukazovateľoch. Biologická závadnosť nebola zistená 
u žiadnej z vyšetrených vzoriek. 
V roku 2009  bolo v okrese Ružomberok vyšetrených 91 vzoriek pitnej vody (v rámci 
štátneho zdravotného dozoru i monitoringu pitnej vody). V rámci monitoringu bolo 
odobratých 77 vzoriek pitnej vody, v rámci štátneho zdravotného dozoru to bolo 6 vzoriek 
pitnej vody a 8 vzoriek pitnej vody bolo odobratých na rádiologické vyšetrenie.  Z toho bolo 5 
vzoriek nevyhovujúcej kvality (5,5 %) a to 1 vzorka (1,1 %) vo fyzikálno-chemických 
ukazovateľoch a 4 vzorky (4,4 %) v mikrobiologických ukazovateľoch. Biologická závadnosť 
nebola zistená u žiadnej z vyšetrených vzoriek. 
Odbery vykonávali pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia, laboratórne vyšetrenie 
bolo zabezpečené v RÚVZ so sídlom v Žiline a RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.  
Limitom uvedeným v nariadení vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 
nevyhovelo spolu v oboch okresoch 12 vzoriek  pitnej vody, čo predstavuje 5,8 %.  V prípade 
prekročenia medzných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody bol odber vzorky pitnej vody 
a jej rozbor zopakovaný a na základe zisteného stavu boli  prevádzkovateľom predmetných 
vodovodov nariadené nápravné opatrenia na predchádzanie ochoreniam. 
 
V okrese Liptovský Mikuláš je za prírodnú lokalitu vhodnú na kúpanie vyhlásená vodná nádrž 
Liptovská Mara.  Pravidelné monitorovanie kvality vody na kúpanie zabezpečil 
prevádzkovateľ prírodného kúpaliska v akreditovanom laboratóriu vo frekvencii a rozsahu 
podľa vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody 
kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.  Prvý odber bol vykonaný pred začatím kúpacej 
sezóny dňa 23.6.2009. Vzorka vody vyhovela limitom ustanoveným v citovanej vyhláške. 
Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, 
oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia vykonali štátny zdravotný dozor dňa 
18.6.2009, ktorý bol zameraný na pripravenosť zariadenia na LTS. Dňa 3.9.2009 bol v rámci 
štátneho zdravotného dozoru vykonaný odber vzorky vody na kúpanie z plážového kúpaliska 
Lipt. Mara.  
 
Kvalita vody na kúpanie v umelých kúpaliskách s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou  je 
monitorovaná prevádzkovateľmi jednotlivých zariadení. Výsledky monitoringu 
prevádzkovatelia predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lipt. 
Mikuláši. Pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia vykonávali štátny 
zdravotný dozor spojený s kontrolou kvality vody na kúpanie.  V roku 2009 bolo odobratých 
97 vzoriek rekreačnej vody a vykonaných 30 kontrol. Na základe výsledkov boli vykonávané 
opatrenia na ochranu zdravia kúpajúcich sa.  Údaje o stave kúpalísk a o kvalite vody na 
kúpanie v jednotlivých zariadeniach regiónu sú uvádzané v Informačnom systéme o vodách 
na kúpanie v SR, ktorý je zverejnený na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR 
so sídlom v Bratislave.  
 
 
K) ROZVOJ VÝCHOVY A  VZDELÁVANIA V  OBLASTI 
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
1.  Spracovanie koncepčných odborných podkladov pre odborné zabezpečenie 
pregraduálneho a postgraduálneho štúdia v spolupráci so SZU v Bratislava – požiadavka 
nebola zo strany SZU predložená. 
2.      Zabezpečiť študentom SZU, resp. študentom iných VŠ možnosť odbornej praxe: 
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-  vo februári 2009 sme umožnili trom študentom Trnavskej univerzity – Fakulty verejného 
zdravotníctva vykonať odbornú prax v našom úrade, 
-  v septembri 2009 sme umožnili dvom študentom Trnavskej univerzity – Fakulta verejného 
zdravotníctva vykonať odbornú prax v našom úrade. 
 
 
INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
 V roku 2009 bola ukončená výmena pracovných staníc  - pracovníci majú k dispozícii 
PC vybavené OS Windows XP Prof, antivírusovým softvérom firmy ESET Bratislava 
(NOD32) s pravidelnou aktualizáciou, balíkom VS Office (Word, Excel), prístupom do 
internetu. 
 V sieti boli postupne vymieňané staršie typy switchov za typ od firmy Cisco-Linksys. 
Bol zriadený zabezpečený WIFI prístup do LAN siete pre notebooky na PC na sekretariáte. 
 Koncom roka 2009 bol pre potreby úradu zakúpený scanner HP Scanjet G4050 
a digitálny projektor.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Lučenci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

332



A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY,  BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A 
KOZMETICKÝCH  VÝROBKOV   
 
ÚLOHY I    
 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho    
zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
Zamestnanci RÚVZ Lučenec  v druhom  polroku 2009 vykonávali štátny zdravotný  dozor a 
úradnú kontrolu potravín priebežne počas celého sledovaného obdobia. V zariadeniach 
spoločného stravovania uzatvoreného a otvoreného typu v celkovom počte 665 prevádzok 
bolo vykonaných  163 kontrol , v ostatných zariadeniach v celkovom počte 541 zariadení 
bolo vykonaných 124 kontrol  dozorovaných  v zmysle zákona č.355/2007  Z.z. o ochrane,  
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. 
V prevádzkach , ktoré sú dozorované podľa zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách bolo     
z celkového počtu 92 zariadení  vykonaných  40 úradných kontrol.  Štátny zdravotný     
dozor a úradné kontroly boli zamerané na kontrolu  dodržiavania hygienických požiadaviek     
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravinárskych výrobkov, kontrolu     
zdravotnej neškodnosti potravín vyrábaných a  uvádzaných do obehu, ako aj  kontrolu     
označovania potravín. 
 
2.  Zabezpečiť skvalitnenie poradenských činností   
     Poradenská činnosť v spolupráci s oddelením Poradne zdravia bola  zameraná na zmeny 
stravovacích zvyklostí obyvateľov nášho regiónu, zmeny postoja občanov k vlastnému 
zdraviu, informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, 
nových druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
Úloha je plnená priebežne  pri výkone ŠZD v zariadeniach spoločného stravovania a pri  
prednáškových, poradenských a konzultačných činnostiach. Zdravotno – výchovné aktivity sú 
realizované v súvislosti s projektom „ Sledovanie výživového stavu u vybraných vekových 
skupín dospelej populácie obyvateľov SR “.  
 
3.  Spolupracovať pri  podpore a následnej realizácii oceňovania potravín      
s významných obsahom nutričných látok 
     Pri realizácii projektu „ Sledovanie výživového stavu u vybraných vekových skupín 
dospelej populácie obyvateľov SR “  a prednáškovej činnosti sú občania nášho regiónu 
informovaní o dôležitosti konzumácie potravín s významným obsahom nutričných látok a ich 
vplyvu na zdravie človeka. V rámci uvedeného projektu bolo v 2. polroku vyšetrených 54 
respondentov mužov a žien  u vybraných vekových skupín. 
 
4. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou      
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
    Úloha bola realizovaná a plnená v rámci Viacročného národného plánu úradnej kontroly 
potravín aktualizovaného na rok 2009 s  výkonom úradnej kontroly potravín v zariadeniach 
výroby, distribúcie a uvádzania do obehu  epidemiologicky rizikových požívatín, potravín na 
osobitné výživové účely, minerálnej, prírodnej a balenej pitnej vody, soli, pitnej vody, 
pokrmov v ZSS, zmiešaných druhov potravín a obalových materiálov prichádzajúcich do 
styku s potravinami. V rámci úradnej kontroly potravín bolo v 2. polroku 2009 odobratých 
123 vzoriek , z toho 10 vzoriek lahôdkárskych výrobkov, 11 cukrárskych výrobkov a 22 
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zmrzlín,  24 vzoriek pokrmov RO a hotových jedál, 5 vzoriek detskej výživy, 18 vzoriek soli 
a  33  vzoriek zmiešaných výrobkov na laboratórne mikrobiologické a chemické vyšetrenie .  
 
5. Spolupracovať  pri rozpracovaní spoločných EÚ princípov pre výkon úradnej  
kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  
č.882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, v zmysle kompetencií  
vyplývajúcich zo zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších  predpisov 
       Úlohy   stanovené v ročnom pláne úradných kontrol boli pracovníkmi oddelenia hygieny 
výživy realizované priebežne. V 2. polroku bolo vykonaných 21 úradných kontrol 
zariadeniach s predajom a výrobou  epidemiologicky rizikových  potravín a  odobratých 76 
vzoriek potravín podliehajúcich úradnej kontrole potravín. 
 
6.  Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne        
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných      
systémov Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a      
krmovinami v SR a RAPEX nad kozmetickými výrobkami   
      Pri  obdržaní informácií cestou  Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami 
v SR a RAPEX nad kozmetickými výrobkami pracovníci oddelenia HV vykonávajú zistenia 
v predpokladaných zariadeniach, v ktorých by sa nevyhovujúce výrobky mohli vyskytovať a 
následne realizujú potrebné opatrenia na ich pozastavenie alebo vyradenie z predaja. V 2. 
polroku 2009  bolo pracovníkmi RÚVZ Lučenec vykonaných 34 kontrol na základe  20  
RAPEX hlásení v prevádzkach s predajom kozmetických výrobkov a materiálov 
prichádzajúcich do styku s potravinami, predajní maloobchodu a 2 kontroly na základe 
jedného RASF hlásenia v prevádzkach epidemiologicky rizikových výrobní a zariadení 
spoločného stravovania, pričom nebol  zistený  výskyt,  alebo predaj uvedených škodlivých 
kozmetických výrobkov  alebo  škodlivých potravín.    
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých úrovniach 
spoločnosti na roky 2006 – 2010 a spolupracovať pri predložení vláde správy o plnení 
Národného programu podpory zdravia za roky 2006 – 2010  
Po zverejnení grantového programu pre realizáciu projektov na PPZ na roky 2006 – 2010  
ÚVZ  SR sa zapojíme do plnenia programu. Taktiež budeme pokračovať v plnení priorít 
NPPZ na regionálnej úrovni. 
T : od decembra 2006 do 31.12.2010 
 
Ciele NPPZ sme plnili prostredníctvom projektov podpory zdravia :  
 
9.1 . Materské centrá 
Cieľ projektu: výchova a vzdelávanie matiek v oblasti zdravého životného štýlu. 
Edukáciou matiek ovplyvňujeme a meníme životný štýl celej rodiny. Vzdelaná mama ďalej   
vzdeláva svoju rodinu a zdravé návyky prenáša do výchovy dieťaťa.. Vzdelaná a zdravá 
rodina je základom pre prosperujúcu spoločnosť. 
Materské centrum „Nezábudka“ v Lučenci je miesto pre stretávanie  sa  matiek prevažne na 
materskej dovolenke. 
Umožňuje matkám s malými deťmi vyjsť z pozície sociálnej izolácie,  ktorú im navodzuje 
celodenná náročná starostlivosť o malé deti. 
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Materské centrum CESPOM združuje mamičky zo sociálne slabších a rómskych rodín. 
V rámci spolupráce s týmito centrami realizujeme prednáškové bloky a besedy  (zdravý 
životný štýl, zdravá výživa.... ). 
Podľa tematického okruhu poskytujeme písomný materiál k jednotlivým témam 
Úloha „Materské centrá „ v 2. polroku sa neplnila kvôli nezáujmu zo strany organizátorov 
materského centra. 
 
9.2 Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65 + a teší ma , že žijem zdravo 
9.3  
Realizácia uvedeného projektu na RÚVZ Lučenec prebiehala nasledovne : 
V domovoch dôchodcov boli realizované tieto odborno- výchovné aktivity :  
Domov dôchodcov a sociálnych služieb Sušany  
odborná prednáška pre klientov na tému :  
Bolesť  – dňa 23.04.2009  , spojená s diskusiou k danej problematike a odborným 
poradenstvom ,  meranie krvného tlaku – 36 klientov 
Ischemická choroba srdca – 6.10.2009 – meranie krvného tlaku, individuálne poradenstvo  
a prednáška – 32 klientov 
Pásový opar, Pozitíva a negatíva očkovania proti chrípke – 16.12.2009 - meranie krvného 
tlaku a individuálne poradenstvo  
Klub dôchodcov – Vidiná 
Informácie o výskyte vírusu chrípky A (H1N1)  - 28.05.2009 – odborná prednáška, 
štandardné meranie krvného tlaku, individuálne poradenstvo , biochemické vyšetrenie  
a realizácia dotazníkového prieskumu na tému „Seniori v rodine a v spoločnosti“ . Počet 
klientov na prednáške – 23. 
Klub dôchodcov – České Brezovo 
„Seniori v rodine a v spoločnosti“ -  25.05.2009 - realizácia dotazníkového prieskumu,  
biochemické vyšetrenia, individuálne poradenstvo a meranie krvného tlaku 
Penzión AMBRA - Lučenec 
„Seniori v rodine a v spoločnosti“ - 09.06.2009   - realizácia dotazníkového prieskumu , 
odborná prednáška Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, meranie krvného tlaku 
a individuálne poradenstvo – 30 klientov. 
Fiľakovo –Klub dôchodcov 
28.102009 – biochemické vyšetrenie , meranie krvného tlaku , telesného tuku a individuálne 
poradenstvo- 18 klientov 
Lučenec – Jednota dôchodcov a Klub dôchodcov 
10.11.2009 – Cholesterol, Cukrovka – prednášková aktivita,  biochemické vyšetrenie, meranie 
krvného tlaku , telesného tuku a individuálne poradenstvo – 23 klientov 
 
9.3. Zdravotno – výchovné pôsobenie u detí v predškolského veku – stomatohygiena 
 
V roku 2008 nám boli distribuované edičné materiály a DVD nosiče pre deti v rámci 
stomatohygieny ako doplnok edukačnej činnosti v materských školách. Edičné materiály boli 
rozdané na materských školách v okrese Lučenec a Poltár. 
V rámci edukačnej činnosti v materských školách a prvý stupeň ZŠ sme  premietali  
videokazety „O maškrtnej veveričke“ a „ Čo sa stalo medvedíkovi“ a po premietaní sme 
realizovali besedu s deťmi na tému – zdravé a čisté zúbky, ovocie zelenina – sladkosti. 
19.03.2009  - MŠ – Fiľakovo – distribúcia zdravotno-výchovného materiálu , prednáška 
spojená s premietaním videofilmov. 
13.10.2009 –  MŠ Lučenec - voľná diskusia, distribúcia propagačného materiálu 
a premietanie videofilmov na tému stomatohygiena a zdravá výživa – 28 detí  
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9.5. Aktivity pri príležitosti významných dní 
 
Pri príležitosti všetkých významných dní WHO v priestoroch RÚVZ Lučenec robíme 
nástenky a prípadne distribuujeme informačné materiály podľa cieľových skupín do 
zdravotníckych zariadení, škôl, do klubov a pod. Významné dni SZO a podujatia k nim sú 
propagované mestským rozhlasom a elektronickou poštou sú rozposlané informácie na 
obecné úrady v okrese Lučenec a Poltár. 
 
22. marec – svetový deň vody – informácie na internetovej stránke RÚVZ Lučenec, 
poskytovanie informácií a odborné poradenstvo o zdravotnej nezávadnosti  a ďalšie 
informácie týkajúce sa pitnej vody a pitného režimu 
 
7. apríl – svetový deň zdravia – prednáška na tému Zdravý životný štýl v obci České Brezovo 
a distribúcia zdravotno-výchovného materiálu., propagácia Európskeho imunizačného týždňa 
v mestských novinách a na informačnej nástenke v budove v RÚVZ a v miestnosti pohybovej 
aktivity 
 
10.máj – svetový deň - pohybom ku  zdraviu – informácie pre klientov poradne zdravia, 
prednáška pre klientov poradne pohybovej aktivity a poradne pre budúce mamičky 
 
31.máj – svetový deň bez tabaku – článok v mestských novinách, akcia propagovaná na 
webovej stránke www.ruvzlc.sk , v mestskom rozhlase a v elektronickej podobe na miestnych 
úradoch v okrese Lučenec a Poltár, deň otvorených dverí na oddelení zdravotnej výchovy  - 
odborné poradenstvo, meranie krvného tlaku, telesného tuku a vyšetrenie obsahu CO vo 
vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer 
 
26.jún – medzinárodný deň boja proti drogám a obchodovanie s nimi – odborné informácie 
odoslané elektronickou poštou na obecné úrady v okrese Lučenec a Poltár 
 
1.júl – svetový deň populácie -  Pekáreň Lučenec – biochemické vyšetrenie, meranie krvného 
tlaku, telesného tuku, individuálne poradenstvo , propagácia súťaže Vyzvi srdce k pohybu 
a distribúcia účastníckych listov do súťaže – 27 klientov 
Hypernova – spolupráca s poisťovňou Dôvera -  biochemické vyšetrenie, meranie krvného 
tlaku, telesného tuku, individuálne poradenstvo , propagácia súťaže Vyzvi srdce k pohybu 
a distribúcia účastníckych listov do súťaže – 35 klientov 
 
28.september – svetový deň srdca –  
V rámci kampane MOST sme organizovali deň srdca- v priestoroch Oddelenia zdravotnej 
výchovy. Pomocou  elektronickej pošty boli rozposlané na všetky obecné úrady v okrese 
Lučenec a Poltár informácie týkajúce sa celoslovenského dňa D, venovaný celonárodnej 
edukácii občanov o závažnosti hlavných rizikových kardiovaskulárnych faktorov. 
V spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Lučenci a študentov strednej zdravotnej školy  ktorí 
odporúčali občanom nechať si vyšetriť parametre KV rizík priamo v poradni zdravia, v  rámci 
dňa D sme vyšetrili 40 ľudí – TK, TT BMI, cholesterol , odborné poradenstvo a rozdávali sme 
kartičky zdravého života. Uvedené spektrum vyšetrení absolvovali aj účastníci akcie na ZŠ 
s narušenou komunikačnou schopnosťou v Lučenci dňa 24.9.2009 / 38 klientov / ktorí boli 
tiež oboznámení s aktivitami ku dňu Svetového dňa srdca. V znamení Svetového dňa srdca sa 
realizovali aj ďalšie aktivity v priebehu celého týždňa. 
1.október – medzinárodný deň starších –Ischemická choroba srdca – meranie krvného tlaku, 
individuálne poradenstvo  a prednáška – 32 klientov 
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12.október – svetový deň reumatizmu -  individuálne poradenstvo  pre klientov poradne 
zdravia 
 
16.október – svetový deň potravy – Výživa a zdravie detí – prednáška v ZŠ Cinobaňa v rámci 
rodičovského združenia 
 
14.november- svetový deň diabetu  - individuálne poradenstvo  pre klientov poradne zdravia 
 
1. december – svetový deň AIDS – ZSŠ Lučenec- prednáška a premietanie filmu na tému 
AIDS, 
ZŠ  pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna v Lučenci  - prednáška, 
premietanie filmu a voľné diskusia na tému AIDS 
 
9.7. „ VYZVI  SRDCE K POHYBU“  
Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity   dospelej 
populácie     
Realizácia projektu – 2. polrok kalendárneho roka 2009 
19.8.2009 – informačný seminár Vyzvi srdce k pohybu – Banská Bystrica 
Pomocou  elektronickej pošty boli rozposlané na všetky obecné úrady v okrese Lučenec 
a Poltár informácie týkajúce sa súťaže Vyzvi srdce k pohybu a účastnícke listy. V spolupráci 
so VšZP sme navštívili rôzne organizácie s programom : realizácia  biochemického 
vyšetrenia, meranie krvného tlaku, telesného tuku, individuálne poradenstvo a propagácia 
súťaže Vyzvi srdce k pohybu spojená s distribúciou účastníckych listov. Prednáškovú aktivitu 
o blahodarných účinkoch pravidelnej pohybovej aktivity sme zabezpečili na stredných 
školách. 
 
9.8. Národný program prevencie chronických srdcovo – cievnych ochorení 
        Národný program prevencie onkologických ochorení 
        Národný program prevencie nadváhy a obezity 
        Národná platforma budovania kapacity v podpore zdravia v SR 
 
Úlohu plníme prostredníctvom poradne zdravia .  V roku 2009 sme v základnej poradne 
vyšetrili  199 klientov. U klientov bola následne urobená intervencia v oblasti životného štýlu.  
Komplexné vyšetrenie zamestnancov RÚVZ v Lučenci  (antropometrické , biochemické 
vyšetrenie, štandardné meranie krvného tlaku, meranie telesných tukov v %, pečeňové testy) 
a propagácia súťaže Vyzvi srdce k pohybu spojená s následnou distribúciou účastníckych 
listov. 
Zapojenie zdravotníkov z primárnej zdravotnej starostlivosti. 
Členovia Klubu kardiakov pravidelne navštevujú telocvičňu zriadenú v budove RÚVZ 
Lučenec, kde okrem pohybovej aktivity môžu vypočuť rôzne prednášky na tému Úprava 
životného štýlu, srdcovo -  cievne ochorenia prípadne ponúkame štandardné meranie krvného 
tlaku. 
 
9.9. CINDI program 
 
Našu činnosť v rámci plnenia programu CINDI charakterizujeme nasledovne :  individuálne a 
skupinové poradenstvo a základná mobilná Poradne zdravia . Rozsiahla je prednášková 
činnosť  orientovaná prioritne na školskú mládež a seniorov . Najviac sú preferované témy 
zdravý životný štýl a zdravé stravovanie . Angažujeme sa v celoslovensky prebiehajúcich 
akciách, kampaniach. 
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Počas výjazdov a prednáškovej činnosti  bolo vyšetrených  729  klientov ( cholesterol, 
glukóza, štandardné meranie krvného tlaku, % telesného tuku , v niektorých prípadoch 
celkové biochemické  vyšetrenie).  V rámci  základnej poradne zdravia bolo vyšetrených 199 
klientov. 
V spolupráci s oddelením hygieny výživy realizujeme plnenie projektu „Sledovanie 
výživového stavu vybraných skupín dospelej populácie SR“ -antropometrické a biochemické 
vyšetrenie, vyplnenie dotazníkov, odborné poradenstvo po získaní výsledkov a individuálna 
intervencia  /80 respondentov/. 
 
9.10.  Iniciovať a organizovať zdravotno – výchovné akcie pre obyvateľov s osobitným 
zameraním na témy a termíny odporúčané SZO. 
 
V rámci zdravotno – výchovných akcií  bol organizovaný deň zdravia v Českom Brezove so 
sprievodnými akciami ako : meranie krvného tlaku a telesného tuku, biochemické vyšetrenia 
Reflotronom spojená s individuálnym poradenstvom,  distribúcia zdravotno – výchovného 
materiálu a prednáška o zdravej výžive, zníženie hladiny cholesterolu bez liekov. 
 
V spolupráci s gynekológmi pokračujeme s programom pohybová rehabilitácia tehotných žien 
( vedie kvalifikovaná inštruktorka ) spojená s besedami o správnej výžive v tehotenstve, 
priebeh pôrodu , o starostlivosti o novorodenca ( gynekológ, pediater ).  
 
V spolupráci so základnými školami sa realizovali prednáškové bloky na tému zdravá výživa 
pre detskú populáciu a vši – problém aj v 21.storočí. Prednášky boli spojené meraním 
krvného tlaku, telesného tuku a distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. 
Pod názvom „Seniori v rodine a v spoločnosti“ sa realizoval dotazníkový prieskum na 
Strednej zdravotnej škole v Lučenci, v kruhu študentov bez maturity a na základných školách 
v meste a na dedine. 
V spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Lučenci a študentov strednej zdravotnej školy  ktorí 
odporúčali občanom nechať si vyšetriť parametre KV rizík priamo v poradni zdravia, v  rámci 
dňa D sme vyšetrili 40 ľudí – TK, TT BMI, cholesterol , odborné poradenstvo a rozdávali sme 
kartičky zdravého života. Uvedené spektrum vyšetrení absolvovali aj účastníci akcie na ZŠ 
s narušenou komunikačnou schopnosťou v Lučenci dňa 24.9.2009 / 38 klientov / ktorí boli 
tiež oboznámení s aktivitami ku dňu Svetového dňa srdca. V znamení Svetového dňa srdca sa 
realizovali aj ďalšie aktivity v priebehu celého týždňa. 
Mesiac október – úcta k starším –spolupráca :  DDaSS v Sušanoch, Jednota dôchodcov 
v Lučenci a Klub dôchodcov vo Fiľakove – organizovanie prednášok na rôzne témy ,meranie 
krvného tlaku, biochemické vyšetrenie spojené s  individuálnym poradenstvom   
Na tému AIDS / HIV  -  prednášky a premietanie filmu na tému AIDS a voľné diskusia  na 
základných a stredných školách – ZSŠ v Lučenci a ZŠ  pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou internátna v Lučenci   
Pri organizovaní dvanásťhodinovej plaveckej štafety – Plaváreň vo Vidinej – sme 
participovali  poradenskou činnosťou a meraním hladiny cholesterolu, glukózy, krvného 
tlaku, telesného tuku  a BMI. 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u vybraných 
skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia. 
- príprava a realizácia preventívnych programov na národnej a regionálnej úrovni, 
zohľadňujúcich  špecifiká zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných 
komunít. 
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I naďalej budeme realizovať preventívne programy na regionálnej úrovni prostredníctvom 
intervencie v poradni zdravia. Hlavné zameranie- chronické choroby, ktoré podobne ako v SR 
aj v našom regióne sa najväčšou mierou podieľajú na chorobnosti a úmrtnosti obyvateľov. 
Zameriame sa najmä na choroby  kardiovaskulárne, nádorové a cukrovku. 
T: do 31.12.2010 
Plnili sme prostredníctvom intervencie v poradni  zdravia, ktorá bola zameraná na prevenciu  
chronických chorôb, ktoré sa v našom regióne najväčšou mierou podieľajú na chorobnosti 
a úmrtnosti obyvateľov /kardiovaskulárne choroby, cukrovka, nádory /. 
V poradni zdravia sme v roku 2009 vyšetrili a následne urobili intervenciu u 199 klientov. 
 
3.Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života  
- zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané na 
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov SR resp. spádovej oblasti. 
Zdravotnú výchovu v našom regióne sústredíme na pozitívne ovplyvňovanie zdravotných 
determinantov, ako sú správna výživa, fyzická aktivita, fajčenie, alkohol a iné drogy resp. 
HIV,AIDS. Osobitnú pozornosť budeme i naďalej venovať cieľovej skupine detí a mládeže. 
Organizujeme akcie zamerané na podporu zdravia a zdravotno-výchovnú gramotnosť v súlade 
s významnými dňami vyhlásenými WHO. 
T: priebežne 
Zdravotnú výchovu sme v našom regióne sústredili na pozitívne ovplyvňovanie zdravotných 
determinantov, ako sú správna výživa, fyzická aktivita, fajčenie ,alkohol ,iné  drogy a resp. 
HIV,AIDS. 
Osobitnú pozornosť sme venovali cieľovej skupine detí a mládeže.  
Pre cieľovú skupinu detí a mládeže sme uskutočnili nasledovné aktivity: 
prednáška na tému zdravá výživa pre detskú populáciu a vši – problém aj v 21.storočí, 
spojená  s besedou pre prvý stupeň    ZŠ v Lučenci, prednáška , premietanie filmu a voľná 
diskusia na tému AIDS na stredných školách a na   ZŠ  pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou internátna v Lučenci  . 
 
4.Spolupracovať pri príprave Programu zdravia znevýhodnených skupín populácie 
I naďalej budeme realizovať preventívne programy na regionálnej úrovni  prostredníctvom 
intervencie v poradni zdravia a zdravotno-výchovného pôsobenia v rámci terénnej práce so 
zreteľom na znevýhodnené komunity. Budeme sa taktiež podieľať na príprave takýchto 
programov 
T. : priebežne 
 
Preventívne programy na regionálnej úrovni prostredníctvom intervencií v poradni zdravia 
a v rámci terénnej práce si zameriavame na znevýhodnené komunity ľudí v spolupráci so 
starostami jednotlivých obcí a pracovníkmi Slovenského červeného kríža.   
                           
 5. Spolupracovať pri zabezpečení  vytvorenia systému prehodnotenie kvality, dopadu 
a efektívnosti podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
Budeme pravidelne vyhodnocovať efektivitu preventívnych programov na regionálnej úrovni 
podľa vopred zvolených indikátorov na národnej úrovni  
T. 31.12.2008 
Efektivitu preventívnych programov sledujeme v súlade s kritériami programu CINDI, ktoré 
plníme od roku 1995. 
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6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov v spádovej oblasti 
V zmysle uznesenia vlády SR č, 689 zo dňa 7.júla 2004 predložiť podklady pre Správu 
o zdravotnom stave obyvateľstva na rokovanie vlády SR každé tri roky. Vedúcej odboru 
Sledovania zdravotného stavu obyvateľov SR   ÚVZ   SR  boli zaslané regionálne podklady 
pre Správu o zdravotnom stave obyvateľstva na rokovanie vlády SR v požadovanom termíne.  
T. 30.9.2009 
Zdravotný stav obyvateľov v spádovej oblasti sledujeme v rámci možností daných 
legislatívou. 
 
7. Spolupracovať pri zabezpečovaní vzdelávania vybraných skupín obyvateľov SR v podpore 
zdravia, a to :  
- zabezpečovaní vzdelávania študentov vysokých škôl v podpore zdravia :  
       -  študentov verejného zdravotníctva 
       -  študentov ošetrovateľstva 
       -  študentov medicíny 
       -  študentov pedagogiky 
 
-  zabezpečovaní vzdelávania odborníkov v podpore zdravia  
zdravotníckych pracovníkov  
iných zdravotníckych pracovníkov 
pedagógov 
iných nezdravotníckych pracovníkov 
 
- zabezpečovaní vzdelávania laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
T. priebežne 
 
Úlohu plníme priebežne v súlade s vykonávaním odbornej praxe vyššie uvedených skupín, 
vrátane oddelenia podpory zdravia. 
 
8. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku dopadu 
na verejné zdravie v SR  
 
Netýka sa RÚVZ so sídlom v Lučenci 
 
9.  Spolupracovať pri príprave návrhu zákona o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia 
s jasne stanovenými kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické 
a právnické osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu a poskytovanie 
údajov pre trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, podporu a ochranu zdravia 
s akceptovaním v zákone  Medzinárodných zdravotných predpisov ( 2005) – IHR, 
schválených SZO v roku 2005. 
T. : priebežne 
 
Pokiaľ  sme boli oslovení so žiadosťou o spoluprácu a pripomienkovanie, spracovali sme 
požadované dokumenty.  
 
10.  Spolupracovať pri realizácii Rámcového plánu úloh verejného zdravotníctva do roku 
2010 s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
T. : priebežne 
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Pokiaľ sme boli oslovení so žiadosťou o spoluprácu a pripomienkovanie, spracovali sme 
požadované dokumenty.  
 
11.  Spolupracovať pri realizácii Národného programu prevencie obezity a nadváhy 
 
Budeme sa podieľať na realizácii tohto programu v našom regióne prostredníctvom  činnosti 
poradne zdravia a zdravotnej výchovy v súlade s metodickým usmernením . 
T .: priebežne 
 
Úloha je plnená prostredníctvom práce v poradne zdravia , intervenciou v oblasti racionálnej 
výživy a tiež v rámci terénnej zdravotno – výchovnej práce ako aj v spolupráci s oddelením  
HV pri realizácii projektu sledovanie výživového stavu obyvateľstva. 
Organizujeme prednášky na tému zdravá výživa a propagovanie školského stravovania na 
rôznych ZŠ 
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
Charakteristika 
Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia detí a mládeže a zahŕňa systémové 
opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadné zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch 
zdravia, starostlivosť o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu správneho životného 
štýlu detí a mládeže a výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.   
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, ktorý 
zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR č.837/2002 
zo dňa 7.08.2002 v návrhu Národného akčného plánu pre deti.  
 
Napĺňanie tohto bodu programového vyhlásenia spočíva v organizovaní prednášok 
a poradenstva v rámci, ktorého sa propagujú zásady správnej výživy. V mesiaci október  sme 
pre vedúcich pracovníkov zariadení školského stravovania uskutočnili prednášku s tematikou: 
„ Hygienická situácia v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež v okrese 
Lučenec a Poltár“, kde sme sa zamerali na problematiku HACCP v školskom stravovaní, na 
realizáciu projektu školské ovocie a zelenina, základných  zásad pri príprave diét 
a označovanie alergénov na jedálnych lístkoch. V rámci ŠZD sa vykonávala kontrola zloženia 
jedálnych lístkov zameraná na správne zloženie výživy detí a mládeže a taktiež pitného 
režimu.  
Ďalej distribuujeme edukačný materiál „ Zdravá výživa detí “ zameraný na problematiku 
detského stravovania do všetkých zariadení školského stravovania, materských škôl, 
základných škôl, stredných škôl, gymnázií, špeciálnych výchovných zariadení a domovov 
sociálnych služieb.   
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám správnej výživy  
 
Za hodnotené obdobie sme vykonali v rámci ŠZD 17 a v rámci ÚKP 12 kontrol 
v zariadeniach spoločného stravovania.  V rámci výkonu ŠZD sme usmerňovali vedúcich 
pracovníkov ZŠS o povinnosti zabezpečiť odbornú spôsobilosť pracovníkov, posudzovali sme 
pestrosť jedálnych lístkov, upozorňovali na povinnosti pri stravovaní cudzích stravníkov 
a vykonávali sme monitoring týkajúci sa projektu školské ovocie.  
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3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania  
 
Realizácia mliečneho školského programu sa vykonáva priebežne, do projektu je naďalej 
zapojených 16 zariadení  v regióne Lučenec. Mliečny program je realizovaný  v priestoroch 
zariadení školského stravovania prípadne priamo v triedach. Žiadna zo základných škôl na 
realizáciu programu nevyužíva mliečny automat. Pri výkone ŠZD sa na školách kde mliečny 
program nie je realizovaný aj naďalej propaguje význam konzumácie mlieka a mliečnych 
výrobkov pre detský organizmus. Kontroluje sa dodržiavanie hygienických požiadaviek na 
manipuláciu s mliečnymi výrobkami.  Realizáciu mliečneho školského programu zabezpečujú 
zariadenia školského stravovania. Vedie sa evidencia o počtoch zariadení a detí realizujúcich 
mliečny školský program.  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov v rámci 
školského stravovania     
 
V rámci odpočtu konštatujeme, že úloha sa plní priebežne, a to počas výkonu ŠZD 
v jednotlivých zariadeniach.  
 
5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam  
 
Cieľom je podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam. 
V rámci tejto úlohy sme vykonali prednášky na stredných odborných školách zamerané na 
zvýšenie informovanosti o problematike drogových závislostí tiež v prípade záujmu 
poskytujeme individuálne poradenstvo mládeži a rodičom.   
 
6.  Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, 
ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom zmapovania trendov v tejto 
oblasti. 
 
Úloha bola plnená a naďalej sa bude plniť podľa požiadaviek koordinátorov realizáciou 
prieskumu a spracovávaním dotazníkov v programoch ESPAD, TAD1, TAD2 a TAD3.     
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
F. Oblasť prenosných ochorení 
Úloha č.1:Plánovať,organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie 
u ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými 
poznatkami a v súlade s odporúčaniami SZO a krajinami EÚ. 
 
Metodické vedenie – imunizácia za II.polrok 2009  
 
August: 
1. Informácia v súvislosti s nedostatkom vakcíny ALTEANA  Lc-3x 
2. Vyjadrenie sa k očkovaniu detí z okr. Pt proti TBC a výzva : hlásenie očkovacích 
výkonov  Lc-3x 
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Október: 
3. Potreba očkovania proti sezónnej chrípke v pandemickom období   Lc-57x, Pt-16x 
4. Očkovanie proti pneumokokom, nevyhnutná súčasť prípravy na chrípkovú sezónu 
2009/2010   Lc-57x, Pt-16x 
5. Zaslanie zoznamov očkovancov proti TBC za okr.Lc 11x,  Pt – 6x 
6. Vyžiadanie stanoviska ohľadne uhrádzania očkovacej látky ENGERIX B Lc-3x  
7. Žiadosť o stanovisko k realizácii depistáže TBC vrátane BCG vakcinácie u poistencov 
Poltár –1x Lc 
8. Informácia o zaočkovanosti proti TBC v okr. Pt – odpoveď   1x Lc 
9. Nespokojnosť poistencov okr. Pt a všeobecných lekárov pre deti a dorast v okr. Lc 
a Pt so zabezpečením očkovania proti TBC dostupnými PZS v odbore pneumológie 
a ftizeológie v okr.Lc – oznámenie  Lc 1x 
10. Úroveň zaočkovanosti detskej populácie za obdobie od 1.9.2008 do 31.8.2009, 
očkovanie proti VHB, časť správy o výsledkoch kontroly očkovania  proti TBC u detí  Lc-
57x, Pt-16x 
 
November: 
11. Správa o uskutočnených aktivitách RÚVZ so sídlom v Lučenci k zvýšenej 
zaočkovanosti proti chrípke : tlačová beseda, 2x písomné články pre lekárov, článok do 
Mestských novín a na Web stránku pre verejnosť 1x  
12. Prasacia a nová chrípka – vakcinácia  Lc-51x, Pt-17x 
 
December: 
13. Postup práce s mennými zoznamami definovaných osôb na očkovanie pandemickou 
vakcínou Lc-51x, Pt-17x 
14. Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek 
od 1.1.2010 – 30.6.2010  Lc-57x, Pt-17x 
Konzultácie o očkovaní: 15 x 
  
Úloha č.2: Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh NIP 
v okresoch Lučenec a Poltár. 
 
Metodické návštevy lekárov: 
Okres Lučenec – 17 
Okres Poltár – 6 
Kontrola očkovania (počet očkovancov): 
Lučenec – 8022 
Okres Poltár – 2034 
Kontrola skladovania OL: 
Okres Lučenec – 17 
Okres Poltár - 6 
Správa o výsledkoch kontroly očkovania v okrese Lučenec za obdobie od 1.9.2008 do 
31.8.2009 bola odoslaná 10.10.2009 na RÚVZ Banská Bystrica. 
Kontrola bola vykonaná vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast u detí vo vybraných 
ročníkoch narodenia 2008-1995. 
Úroveň zaočkovanosti sa pohybovala v okrese Lučenec v rozmedzí od 91,5%- do 100%. 
Nižšia zaočkovanosť v okrese Lc pod 95 % bola zistená u detí v ročníku narodenia 1997 proti 
VHB na 91,5 %. Jedná sa o chýbajúce 3. dávky OL. 
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V okrese Poltár od 95, 7% do 100 % u pravidelného povinného očkovania a preočkovania 
detskej populácie. 
Iné metodické vedenie: 
Okres Lučenec – 352 
Okres Poltár – 105 
  
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
Úloha č.1:Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií v ZZ. 
 
Počet vykonaných kontrol o zákaze fajčenia. 
Sledovali sme a hodnotili výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných inštitúcií v zdravotníckych zariadeniach.za II. polrok 2009, k 31.12.2009 v rámci 
ŠZD.  
VšNsP,n.o.Lučenec: 6 (v 5 budovách na vstupných dverách a pri každom vstupe na 
jednotl.odd.) 
Poliklinika Q- 1 ambul. spolu- pri každom vstupe na posch. a hl. vstupných dverách. 
Poliklinika Fiľakovo-3 pri vstupe do budovy 
Poliklinika Poltár-2 pri vstupe do budovy 
Zdravotné stredisko Halič: 1 pri vstupe do budovy 
Zdravotné stredisko Divín: 1 pri vstupe do budovy 
Odborné ambulancie- 19 v Lučenci a 3 v okrese Poltár 
Všeobecné ambulancie-25 v okrese Lučenec, v okrese Poltár 6 
Iné spoločné a vyšetrovacie zložky: 2x v Lučenci 
Spolu: 71 (Lc 60, PT 11). 
 
 
G. INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA                     
 
Úloha:1.Zabezpečiť ovládanie informačného systému EPIS (IS EPIS) na oddelení 
epidemiológie. 
 
Ovládanie IS EPIS zrealizované na oddelení epidemiológie. 
 
HODNOTENIE za II. polrok 2009 okres Lučenec: 
Počet spracovaných a do systému vložených prípadov: 210   
Z toho potvrdených 65 
Možných 141 
Pravdepodobných 4 
Nepotvrdených 0 
Nosič 0 
 
Počet spracovaných ohnísk: okres Lučenec: 19 
                                               
Počet chránených kontaktov očkovaním: Lc  766 
                                               Inak: Lc 94 
  
 Opatrenia prijaté - rozhodnutím: Lc 145 (lekársky dohľad, ZZD) 
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                                 Pokynom na mieste: 87 
  
Zoznam epidémií: MKCH: B15: 1 ohnisko: EPI  TRENČ (23 prípadov) v okrese Lučenec. 
OL HAVRIX: nariadené cielené očkovanie rozhodnutím RH: 
ZŠ Trenč 31 
MŠ Trenč 10 
ZŠ Špeciálna Zvolenská 59 Lučenec 136 
SOU Zvolenská Lučenec 115 
ZŠ Cirkevná Lučenec: 41 
ZŠ Lovinobaňa: 75 
Kolektívy spolu: 333 
Kontakty  v rodine: 155 
Rapovská Križovatka (OVEČ)  Osada verejnej čistoty Lučenec:  203 
Spolu v epidémii EPI TRENČ: 691 
Spolu za okres: 766                          
         
Počet lekárov,ktorí využili hlásenie cez internet(aj negatívne hlásenie): 1 
 
HODNOTENIE za II. polrok 2009 okres Poltár: 
 
Počet spracovaných a do systému vložených prípadov: 111  
Z toho potvrdených  14 
Možných 97 
Pravdepodobných 0 
Nepotvrdených 0 
Nosič 1 
Počet spracovaných ohnísk: 4 
Počet chránených kontaktov očkovaním: 0 
                                               Inak: 11 
Opatrenia prijaté - rozhodnutím: 0 
Pokynom na mieste: 4 
Zoznam epidémií: 0 
 
Počet lekárov, ktorí využili hlásenie cez internet(aj negatívne hlásenie): žiadny 
 
 
G. PREVENTÍVNE  PRACOVNÉ  LEKÁRSTVO  A  TOXIKOLÓGIA 
 
1.  Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce ( hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické  faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
DNJZ, psychická pracovná záťaž ) najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové 
práce. 
 
Znižovanie miery zdravotných rizík na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami 
 
    RÚVZ so sídlom v Lučenci vedie evidenciu o počte exponovaných pracovníkov 
vykonávajúcich rizikové práce u zamestnávateľov v okresoch Lučenec a Poltár. Podľa 
aktualizovaných výstupov v programe ASTR k 31.12.2009 vykonávalo rizikové práce 1996 
zamestnancov, z toho 448 žien u 121 zamestnávateľov na 253 pracoviskách.  V okrese 
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Lučenec 1526 z toho 369 žien a v okrese Poltár 470, z toho 79 žien. Zmena oproti rovnakému 
obdobiu roku 2008 predstavuje pokles vo všetkých hodnotených položkách – počet 
pracovníkov v riziku celkom, počet žien aj počet pracovísk, na ktorých sú  práce v riziku 
vykonávané.  
V riziku 3 kategórie evidujeme 1856 zamestnancov, z toho 405  žien, práce zaradené do 4. 
kategórie rizika vykonáva 214 zamestnancov, z toho 44 žien.   
Najviac zamestnancov je exponovaných hluku – 1695,  prachu – 441 a nešpecifickým 
faktorom – 123.  
Kontroly, ktoré sme priebežne vykonávali, boli zamerané na plnenie opatrení, ktoré vyplývajú 
zamestnávateľom z rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác. Hodnotili sme dodržiavanie 
schválených prevádzkových poriadkov, plnenie plánovaných opatrení na zníženie rizík, 
prevádzkové podmienky a zabezpečenie zdravotného dohľadu. 
V roku 2009 sme vydali 32 rozhodnutí, ktorými boli pracovné činnosti zaradené do kategórie 
rizikových prác. Zamestnávatelia boli upozorňovaní na dodržiavanie náležitostí a kritérií pri 
posudzovaní a kategorizácii prác. Predkladané návrhy na zaradenie prác do 3. a 4. kategórie 
boli osobne konzultované  so zástupcami spoločností, ojedinele boli pripravené pracovnou 
zdravotnou službou. Navrhované opatrenia na zníženie zdravotných rizík boli hlavne 
u novovzniknutých subjektov teoretické a nepopisovali reálne vykonateľné opatrenia. 
Firmy, ktoré vykonali účinné technické a organizačné opatrenia, znížili expozíciu 
zamestnancov, pri opakovanom posúdení rizík, so zohľadnením aktuálnych posudkov 
o zdravotnej starostlivosti, dospeli k záverom, že riziko bolo znížené na únosnú mieru                      
( kategória 2). Rozhodnutia o zrušení rizikových prác boli vydané na návrh 10 takýchto 
podnikateľských subjektov  –  subjektívne posúdené autolakovnícke práce, brusič mramoru v  
kamenosochárskych prevádzkach, práca  izolatéra  striech, objektívne posúdená meraním 
chemických škodlivín bola  práca pri galvanizácii odliatkov s používaním dvojchrómanu 
draselného ako karcinogénnej látky  a meraním hluku a prachu - zváračských dymov  práca 
zvárača pri výrobe hliníkových rámov. 
Výrobnú činnosť ukončila spoločnosť NOVOKER  a.s., Lučenec – výrobca keramických 
obkladov s vysokým počtom zamestnancov v riziku. 
 
Znižovanie zdravotných rizík z  toxických a veľmi toxických látok a prípravkov   
    Štátny zdravotný dozor je zameraný na skladovanie, manipulácie a používanie veľmi 
toxických a toxických látok a prípravkov a kontrolu povinností zamestnávateľa pri ochrane 
zdravia zamestnancov. Zároveň preverujeme platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
riadiacich pracovníkov. Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v laboratóriu Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou  - pracovisko súdno – lekárske a patologicko – anatomické 
Lučenec. Boli zistené nedostatky pri evidencii a skladovaní toxických a veľmi toxických látok 
a prípravkov (dvojchróman draselný a chlorid ortuťnatý).  
    V spoločnostiach JOHNSON CONTROLS s.r.o. Lučenec a JP foam manufacturing  s. r. o. 
Lučenec sme sa zúčastnili na spoločnej previerke s inšpektorátom životného prostredia so 
zameraním na prevenciu priemyselných havárií. V spoločnosti JP foam manufacturing  sme 
vykonali aj štátny zdravotný dozor zameraný na pracovné podmienky pri výrobe veľkých 
penových dielcov do automobilov, kde sa používa veľmi toxická látka – toluéndiisokyanát 
(TDI). Riadiaci pracovníci majú platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s veľmi 
toxickými a toxickými látkami a prípravkami. Vstupné, výstupné ako aj preventívne lekárske 
prehliadky pre zamestnancov zabezpečuje pracovná zdravotná služba (ProCare, a. s. 
Bratislava). Zamestnanci sú oboznámení s prevádzkovým poriadkom. Pracovné prostredie je 
vybavené vzduchotechnikou a nepretržite je monitorované detektormi, ktoré sledujú 
koncentráciu TDI v ovzduší výrobnej haly – doteraz úniky do pracovného prostredia neboli 
zaznamenané. Pracovná zdravotná služba vykonala meranie chemických faktorov  
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v pracovnom ovzduší (2,4-tolulén-di-izokyanátu a 2,6-toluén-di-izokyanátu) na 
robotizovanom pracovisku napeňovania do foriem a koncentrácie celkového pevného 
aerosólu na pracovisku brúsenie výrobkov z PUR peny. Celozmenové expozície 
v sledovaných profesiách neprekračovali povolený limit.  
     Vo firme Slovglass Poltár s.r.o., závod Poltár sme vykonali kontrolu skladovania 
a manipulácie s kyselinou fluorovodíkovou. Na pracovisku leštiarne, kde sa pri 
technologickom procese používa, boli realizované patrenia za účelom zlepšenia kvality 
pracovného ovzdušia a bezpečnosti práce. 
V závode Katarínska Huta tej istej firmy bola ukončená povrchová úprava sklárskych 
výrobkov leštením,  pri ktorej sa používala kyselina fluorovodíková a z toho dôvodu boli 
zostatkové kyseliny prevezené do závodu v Poltári. Odpadové vody z leštenia boli 
zlikvidované oprávnenou firmou.   
 
    V poľnohospodárskej výrobe bol štátny zdravotný dozor zameraný na zabezpečenie 
ochrany zdravia zamestnancov pri manipulovaní s veľmi toxickými a toxickými látkami 
a prípravkami v 13 poľnohospodárskych spoločnostiach ( družstvá, s. r. o. ), u 17 samostatne 
hospodáriacich roľníkov a v troch predajniach záhradkárskych potrieb. U samostatne 
hospodáriacich roľníkov bolo v 12 prípadoch zistené, že ich činnosť si nevyžaduje 
posudzovanie priestorov do prevádzky. Tieto fyzické osoby podnikajú v rastlinnej 
a živočíšnej výrobe len pre vlastnú potrebu. Sledovali sme používanie prípravkov podľa 
aktuálneho zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín vydaného pre tento 
kalendárny rok. V prevádzkach, kde bola kontrola vykonaná nebolo zistené používanie veľmi 
toxických a toxických látok a prípravkov.  
    Zoltán Ďurčík Agrofarma Ľadovo – Lučenec – prevádzkuje stredisko po bývalom ŠM  
v k.ú. obce Halič – časť Telka  - bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do 
prevádzky a súčasne bol posudzovaný prevádzkový poriadok na ochranu rastlín. 
    V Poľnonákupe  Novohrad  a.s., Lučenec k začatiu podnikania na novej poľnohospodárskej 
výmere bolo vydané rozhodnutie  na uvedenie priestorov dielní, kancelárií , skladov do 
prevádzky. Súčasťou posudzovania bol prevádzkový poriadok o ochrane zdravia 
zamestnancov exponovaných chemickým faktorom pri chemickej ochrane rastlín.  
    Formou služieb v rastlinnej výrobe bude podnikať nová spoločnosť Natura – Agro –Farma 
s.r.o., Horná Slatinka – dodávateľsky zabezpečujú chemickú ochranu rastlín. 
 
Dezinfekciu  a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť vykonávajú naďalej 
traja podnikatelia v regióne a pre vlastnú potrebu družstvo Agrospol, Boľkovce. Okrem  
subjektov z nášho regiónu používanie prípravkov na uvedený druh činnosti v roku 2009 
oznámili firmy Deratizácia-dezinfekcia-dezinsekcia-depaserizácia, ddd-team, s. r. o. Prešov, 
Agronova servis, s. r. o. Malý Kiár, Chemeko, s. r. o. SvitFedorex, stredisko DDD, Vrútky. 
Celkom bolo podaných 24 hlásení, z toho v 1 prípade použitie veľmi toxickej látky Phostoxin 
na ošetrenie obilia proti skladovým škodcom,  ostatné hlásenia sa týkali  používania látok, 
ktoré nie sú klasifikované ako toxické. 
    Regionálny hygienik vydal rozhodnutie k návrhu na manipuláciu s veľmi toxickými 
látkami a prípravkami pre spoločnosť Bábolna Bio Slovensko  s.r.o., Lučenec. 
 
     Oddeleniu hygieny životného prostredia a zdravia sme poskytli 3 konzultačné vyjadrenia 
pri posudzovaní návrhov k uvedeniu priestorov lekární do prevádzky, kde sme posudzovali 
manipuláciu a skladovanie veľmi toxických látok a prípravkov. Vedúci pracovníci pred 
vydaním rozhodnutia požiadali o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými 
látkami a prípravkami. Iné rozhodnutia na manipuláciu a skladovanie veľmi toxických látok 
a prípravkov a toxických látok a prípravkov neboli vydané.     
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    Mimoriadne situácie a havárie sa v sledovanom období nevyskytli. 
 
 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu 
 
 Firma Počet 

pracovníkov 
Riziko Kategória 

Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou n. o. Lučenec 

14/13 Cytostatiká 3. 

LC-Oncomed s.r.o. Lučenec 3/3 Cytostatiká 3. 
Perosa  s.r.o. Lučenec 6/0 prach – tvrdé drevo 3 
EUSA  s.r.o. Vidiná 5/0 prach – tvrdé drevo 3 
Card Produkt s.r.o. Zvolen – 
výroba schodíšť Píla 

3/0 prach – tvrdé drevo  3 

Urbančok Ján, Mýtna    1/0 prach – tvrdé drevo 3 
Mäspoma  s.r.o. Zvolen – 
výroba  štiepky Rovňany 

2/0 prach – tvrdé drevo  3 

Quercus  s.r.o. Lučenec 38/14 prach – tvrdé drevo 3 
KOLEK – Ing. Mrva, Lučenec 7/0 liaty asfalt 3 
Slovglass Poltár s.r.o. 1/0 Prach – tvrdé drevo 3 
 
    V kontrolovaných subjektoch boli preverené podmienky manipulácie, skladovania 
a opatrenia na zníženie expozície chemických karcinogénov a mutagénov podľa NV SR č. 
356/2006 Z.z., osobitnú pozornosť sme venovali hodnoteniu zdravotných rizík na  
pracoviskách a prevádzkach, na ktorých prichádza do úvahy riziko  chemických karcinogénov 
a mutagénov.      
    Nástupnícka spoločnosť Slovglass a.s., Poltár – SLOVGLAS POLTÁR s.r.o.  obnovila 
tokársku výrobu v závode Poltár (rizikový faktor prach z tvrdého dreva).  
    V spoločnosti Quercus  s.r.o., Lučenec došlo k rozšíreniu výroby a evidujeme  nárast 
pracovníkov v riziku  prachu z tvrdého dreva. . 
    Pre  spoločnosť K-KART  s.r.o. Lučenec bolo vydané rozhodnutie o zrušení rizika 
dvojchrómanu draselného v galvanizovni odliatkov na základe objektivizácie chemických 
faktorov v pracovnom ovzduší. Naďalej sledujeme skladovanie, evidenciu a používanie 
karcinogénnej látky. 
    THORMA Výroba  k.s., Fiľakovo požiadala o vydanie rozhodnutia  k návrhu na 
skladovanie, manipuláciu s chemickým karcinogénom – Proseal XZ – 120 s obsahom  síranu 
kobaltnatého ( karcinogén 2. katerg., mutagén kat. 3., repr. kat. 2 )  v technologickom procese 
galvanického pokovovania. Proseal XZ-120 nahradzuje doteraz používaný prípravok Proseal 
XZ – 111. Pracovisko galvanizovne je uzatvorené, označené je kontrolované pásmo so 
zákazom vstupu nepovolaných osôb, Upravený bol pôvodný ventilačný systém pracoviska, 
dobudované bolo lokálne odsávanie nad vaňou s roztokom Prosealu XZ-120 a krytie  vane 
s roztokom. Objektivizácia pracovných podmienok meraním doteraz nebola vykonaná. 
Zamestnanci sú kompletne  vybavení   osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 
absolvovali vstupnú lekársku prehliadku, zodpovedná laborantka  vedie osobitnú evidenciu 
zamestnancov exponovaných karcinogénnym látkam. 
    Regionálny hygienik  súhlasil s návrhom spoločnosti TPA  s.r.o. Bratislava  na skladovanie 
a manipuláciu s chemickým karcinogénom kateg. 2 – trichlóretylénom v prevádzkovom 
laboratóriu v Kalinove.  V laboratóriu kontajnerového typu  vykonáva l laborant  kontrolu  
kvality vyrábanej asfaltovej zmesi, pri ktorej používa organické rozpúšťadlo trichlóretylén. 
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Laboratórne skúšky sa vykonávajú v uzatvorenom priestore s digestorom, kde sa nachádza 
automatický analyzátor na extrakciu asfaltovej zmesi.  Určené je kontrolované pásmo, 
zabezpečené sú osobné ochranné pracovné prostriedky, preventívne lekárke prehliadky aj  
zhromažďovanie  a odber nebezpečného odpadu.  Pracovné podmienky boli objektivizované 
meraním, namerané hodnoty sú podlimitné, miera rizika je únosná. 
 
V laboratórnych podmienkach firiem – THORMA Výroba  k.s. Fiľakovo, Veolia – 
vodárenská spoločnosť Lučenec, SlovglasPoltár s.r.o., Poltár, Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou – súdno-lekárske pracovisko Lučenec  evidujeme používanie 
a skladovanie karcinogénnych látok, ale pracovné činnosti predstavujú únosnú mieru rizika – 
2 kategória. 
 
AZBEST  
Pri výkone ŠZD hlavne v prevádzkach, ktoré sú umiestnené v bývalých objektoch 
poľnohospodárskej živočíšnej výroby, upozorňujeme prevádzkovateľov na povinnosti 
v prípade zásahov do objektov, ktoré obsahujú azbestovocementové dosky.  
Po prijatí odborného usmernenia ÚVZ SR, vo veci odstraňovania a opráv odpadových 
a kanalizačných rúr z azbestových materiálov v bytových jadrách v budovách na bývanie, sme 
upozornili listom dvoch najväčších správcov bytov v meste Lučenec (SPOOL a.s. a SBD) na 
postupy pri odstraňovaní a opravách odpadových a kanalizačných rúr z azbestových 
materiálov. Pre menšie správcovské spoločnosti a bytové spoločenstvá bolo uverejnené 
upozornenie formou oznamu v mestských novinách a na internetovej stránke RÚVZ.   
 
Na základe nášho upozornenia fyzická osoba - podnikateľ, ktorý vykonával rekonštrukciu 
budovy obecného úradu v obci Veľká Ves zabezpečil na likvidáciou azbestovocementovej 
krytiny oprávnenú firmu. Demontáž  vykonala firma Š-Strechy, s.r.o., Banská Bystrica, ktorej 
sme na základe predloženého návrhu vydali rozhodnutie na odstraňovanie azbestu 
a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 13 ods. písm. k zákona č. 355/2007 Z.z.. 
Počas realizácie búracích prác sme vykonali cielený štátny zdravotný dozor a zistili sme, že 
likvidácia krytiny zo strechy prebiehala v súlade s vydaným rozhodnutím. Poskytovanie 
informácií zamestnancom bolo overené formou kontrolných listov ( 3 pracovníci) .  
    Pre Stavebné bytové družstvo Lučenec bolo vydané rozhodnutie k návrhu na odstraňovanie 
azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb bytových domov v správe družstva 
v okresoch Lučenec  a Poltár.  Vykonávanie   práce doteraz nebolo hlásené. 
    Pre spoločnosť OK – plus  s.r.o., Bratislava  bolo vydané rozhodnutie k návrhu na 
odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavby „DANTE – Špičková 
elektráreň“  Panické Dravce . Azbestový materiál bol odstraňovaný vo vnútorných priestoroch 
bývalej  administratívnej budovy.  Vykonaný bol štátny zdravotný dozor počas vykonávania 
prác, nedostatky neboli zistené, vyplnené boli 4 dotazníky.  
    Rovnako bolo vydané rozhodnutie regionálneho hygienika aj pre spoločnosť JEVEL   
s.r.o., Kátlovce 309, ktorá  požiadala  o súhlas s návrhom na odstraňovanie azbestu 
a materiálov obsahujúcich azbest z objektu „Sklad BRSC Mýtna p.č. 740/3“. Počas 
vykonávania práce bol vykonaný štátny zdravotný dozor, práce boli vykonávané podľa 
predloženého plánu práce, vyplnené  boli 3 dotazníky.  
Účastníci konania v návrhoch predložili  platné oprávnenie na odstraňovanie azbestu 
a materiálov obsahujúcich azbest vydané Úradom verejného zdravotníctva SR,  plán práce, 
zoznamy zamestnancov, ktorí budú vykonávať sanačné práce, doklady o absolvovaní 
odbornej prípravy, o zabezpečení zdravotného dohľadu, o zabezpečené merania koncentrácie 
azbestových vlákien   v pracovnom prostredí aj o likvidácii azbestového odpadu.  
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Znižovanie psychickej pracovnej záťaže 
 
Rizikové práce s rizikom psychickej pracovnej záťaže nemáme vyhlásené, ani neboli od 
zamestnávateľov požiadavky na hodnotenie tejto záťaže.  
 
Choroby z povolania 
 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru venujeme zvýšenú pozornosť pracoviskám 
s vyhlásenými rizikovými prácami. Pri kontrolách sme sa zamerali najmä na plnenie 
povinností zamestnávateľov a to hlavne opatrenia vykonané na zníženie rizík na najnižšiu 
možnú dosiahnuteľnú úroveň a tým zníženie výskytu chorôb z povolania. 
Za hodnotené obdobie bolo v okrese Lučenec a Poltár celkove priznaných 77 chorôb                  
z  povolania. V  uvedenom počte dominovali choroby z dlhodobého nadmerného 
a jednostranného zaťaženia a  to 52 prípadov, na druhom mieste boli profesionálne otlaky 
lakťových nervov u brusičov skla v počte 16 prípadov, nasleduje choroba z vibrácií 3 prípady, 
nedočujnosť 4 prípady , 1 prípad intoxikácie olovom a  1 prípad prieduškovej astmy. 
Najvyšší počet chorôb z povolania  sme zaznamenali v Slovglass a.s. Poltár. V uvedenej 
spoločnosti bolo celkove priznaných 50 chorôb z povolania a  to:  29 prípadov choroby  
z DNJZ, 16  prípadov otlaku  lakťového nervu,  3 prípady choroby z vibrácií, 1 intoxikácia 
olovom a 1 profesionálna nedočujnosť.  
Na druhom mieste v počte priznaných chorôb z povolania je Lovinit a.s. Lovinobaňa- 5 
priznaných chorôb z DNJZ, 3 prípady profesionálnej nedočujnosti. 
V Slovglass a.s. Poltár - závod Katarínska Huta boli priznané 4 choroby z povolania, všetky 
v pol. č.29 – DNJZ. V Žiaromate a.s. Kalinovo boli priznané 2 choroby z povolania z DNJZ.  
Po jednom prípade choroby z povolania v pol.č.29 – DNJZ evidujeme QUERCUS s.r.o. 
Lučenec, B6 Slovakia s.r.o. Lučenec, Tibor Svediak, P.C.E. -Výroba kartónov, Tomášovce, 
CGS s.r.o. Málinec, EURO Bazalt s.r.o. Veľké Dravce , SAO s.r.o. Lučenec, Queen Stylle 
Wood s.r.o. Lučenec, I.T.R. s.r.o. Lučenec, Koliba samoobslužná jedáleň Lučenec, Jackuliak 
s.r.o. Lučenec, SOU textilné a obchodné Lučenec. U samostatne hospodáriaceho roľníka  bol 
príznaný 1 prípad prieduškovej astmy. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov ( zdravé pracoviská ). 
 
RÚVZ  Lučenec sa nepodieľa na  riešení úlohy. 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci, 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov, vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav, harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností, zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
    K 31.12.2009 evidujeme v okresoch Lučenec a  Poltár spolu 712 zamestnávateľských 
subjektov, u ktorých bolo vykonaných 230 previerok. V tomto počte sú zahrnuté aj previerky 
v rámci kolaudačných konaní, zmeny účelu užívania stavieb ako aj previerky pred uvedením 
do prevádzky.  
V rámci rozhodovacej činnosti bolo vydaných 44 záväzných stanovísk, 144 rozhodnutí podľa 
§13 ods.4 zákona č.355/2007 Z. z., z toho 32 rozhodnutí o návrhoch na zaradenie pracovných 
činností do kategórie rizikových prác a 10 rozhodnutí o zrušení rizikových prác.  
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Najčastejšie zisťovanými nedostatkami boli hlavne povinnosti predkladať návrhy uvedené      
v § 13, hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných podmienok, 
vypracovať posudok o riziku a nedostatočne vypracované prevádzkové poriadky. 
Zvýšenú pozornosť venujeme kontrole dodržiavania zákona na ochranu nefajčiarov, 
nedostatky v tejto oblasti zistené neboli. 
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby, zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou. 
 
     Celkový počet subjektov podliehajúcich štátnemu zdravotnému dozoru je 712, z tohto 
počtu je 121 subjektov u ktorých sú vyhlásené rizikové práce. V rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru bolo vykonaných celkovo 230 kontrol, z toho 155 u subjektov 
s vyhlásenými rizikovými prácami. Kontroly boli zamerané aj  na plnenie povinností 
zamestnávateľov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Pracovné zdravotné služby sú 
prevažne zabezpečené dodávateľským spôsobom. Situácia sa v priebehu sledovaného obdobia 
menila, ku koncu roku 2008 došlo vo viacerých subjektoch k zrušeniu zmluvy medzi 
zamestnávateľom a  poskytovateľom služieb. Zo strany poskytovateľa bol jediný dôvod 
vypovedania zmluvy zlá platobná disciplína zamestnávateľov. Zamestnávatelia pristúpili 
k zrušeniu zmluvy väčšinou z dôvodu nedostatočného poskytnutia služieb zo strany PZS 
v predchádzajúcom období. Zamestnávatelia získali väčší prehľad o poskytovateľoch a PZS   
si začali vyberať aj podľa druhu a počtu poskytovaných služieb a nie len podľa miestnej 
príslušnosti sídla PZS.  
V regióne zmluvne poskytuje pracovné zdravotné služby hlavne   Profmed  s.r.o., Lučenec,  
Medicentrum   s.r.o., Rimavská Sobota,  ProCare  a.s., Bratislava,  ojedinele PZS  s.r.o., 
Banská Bystrica, Novapharm  s.r.o., Bratislava,  Medfin družstvo, Bratislava, GHP Medicals 
Services  s.r.o., Michalovce,  Železničné zdravotníctvo  s.r.o., Košice, PYROBOSS Banská 
Bystrica.  PZS ponúkajú dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou. Základnou činnosťou, ktorú PZS vykoná je audit 
u zamestnávateľa, preventívne lekárske prehliadky vykonávajú neštátnych lekári pre 
dospelých z okresov Lučenec a Poltár, ktorí majú zmluvu s príslušnou PZS. Dohľad nad 
pracovným prostredím nie je vždy dostatočný, väčšina PZS nezabezpečuje meranie faktorov 
pracovného prostredia, ani sa nepodieľa na vypracovaní posudkov o riziku. 
Podľa reakcií zamestnávateľských subjektov najkomplexnejšie služby poskytuje ProCare a.s. 
Bratislava.   
 
 
H. OBLASŤ  HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 
 
Charakteristika 
Je preukázané, že životné prostredie ovplyvňuje zdravie viac než ich genetické danosti či 
úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Táto skutočnosť zaraďuje faktory životného 
prostredia medzi významné determinanty zdravia, pričom ich význam je o to závažnejší, že 
ich jednotlivec nemôže v rozhodujúcej miere ovplyvniť. Preto zabezpečovanie 
systematického dohľadu a kontroly štátu nad faktormi životného prostredia ako sú pitná voda, 
bezpečné využívanie prírodných vôd na rekreáciu, environmentálny hluk, chemické, 
mikrobiologické, biologické a fyzikálne škodliviny vo vnútornom prostredí, vplyvy 
extrémneho počasia a hodnotenie účinkov týchto faktorov vo vzťahu k zdraviu 
a posudzovanie únosnosti zdravotných rizík, je základnou úlohou verejného zdravotníctva na 
úseku hygieny životného prostredia. 
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Ciele 
Cieľom je dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, predovšetkým detskej 
populácie, prostredníctvom cielených opatrení a špecifických nástrojov zameraných na 
znižovanie rizík, ktoré plynú z nevhodného fyzikálneho prostredia – podmienok bývania, pri 
poskytovaní služieb obyvateľstvu, rekreácii a športových aktivitách a z vykonávania rôznych 
aktivít. 
Úlohy 
1. Podieľať sa na realizácii Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov 
SR III s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
      T: k 31.12. každé dva roky počnúc rokom 2007  
Vyhodnotenie 
Úloha je zameraná na redukciu ochorení a úmrtnosti detí spôsobené gastrointestinálnymi 
poruchami v dôsledku nevyhovujúcej pitnej vody.  
V rámci Akčného plánu pre životné prostredie na ochranu zdravia detí bola monitorovaná 
kvali-ta pitnej vody z verejných vodovodov na spotrebiskách školských a predškolských 
zariadení. V II. polroku 2009 boli odobraté 3 vzorky pitnej vody,  z nich bola 1 vzorka  
nevhodná na pitné účely pre biologickú závadnosť a prekročenie medznej hodnoty 
v ukazovateli železo. Po vykonaní opatrení (zvýšená dezinfekcia, odkalenie rozvodnej siete) 
opakované rozbory potvrdili bezchybnosť vody. V ďalších dvoch vzorkách prekročenie 
limitných hodnôt v pitnej vode nebolo zistené.   
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku  
      T: k 31.12.každoročne    
      Z: riaditeľ RÚVZ  
 
Vyhodnotenie 
Úloha je realizovaná priebežne. V rámci prevencie expozície hluku v životnom prostredí je 
dôsledne požadované posúdenie hluku vo vonkajšom prostredí pred budovami bytových 
a rodinných domov a iných chránených objektov v procese územného plánovania a územného 
konania stavieb a navrhnutie opatrení na zabezpečenie prípustných limitov podľa platnej 
legislatívy.  
Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií a s tým súvisiace meranie 
expozície obyvateľstva záťaží hlukom vo vonkajšom prostredí sa v hodnotenom období 
nevypracovávali, nakoľko v I. etape sa jednalo o aglomerácie, ktoré majú viac ako 250 000 
obyvateľov.     
     V decembri 2009 bol na RÚVZ doručený od obyvateľov bytového domu na Ulici M. 
Rázusa  v Lučenci podnet na posúdenie zvýšeného hluku z dopravy v nočnej dobe. Ulica M. 
Rázusa slúži ako vnútorný dopravný okruh v meste Lučenec a je v správe Mesta Lučenec. Na 
riešenie podnetu bolo zvolané rokovanie za účasti Mesta Lučenec. Na rokovaní sa dohodlo, že 
Mesto Lučenec zabezpečí objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hlukom 
z dopravy v roku 2010.          
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním vôd na kúpanie 
T: k 31.12. každoročne  
 
Vyhodnotenie 
a) Úloha sa realizuje v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru priebežne trvale.  
V prípade zistení nedostatkov v kvalite pitných vôd a nedostatkov súvisiacich s využívaním 
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vôd na kúpanie nariaďuje RÚVZ so sídlom v Lučenci opatrenia v závislosti od závažnosti 
zistení.   V 2. polroku roku 2009 neboli zisťované pretrvávajúce závažné nedostatky v kvalite 
pitných vôd, opatrenia boli realizované prevádzkovateľom vodovodu ihneď po oznámení 
nevyhovujúcej kvality vody (odkalenie rozvodnej siete, zvýšená dezinfekcia vody, opakované 
vyšetrenie kvality pitnej vody).  
b) Náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternou v 2. polroku 2009 nebolo potrebné    
zabezpečiť.  
c) Priebežne bola poskytovaná metodická konzultačná činnosť pre právnické a fyzické osoby 
pri zabezpečovaní vodných zdrojov pre pitné účely (zásobovanie vodou pre verejné vodovody 
a pre ubytovacie zariadenia s vlastnými vodnými zdrojmi). Na požiadanie boli podávané 
priebežne i informácie o kvalite vody v jednotlivých spotrebiskách verejných vodovodov.  
d) Na požiadanie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o., Lučenec z dôvodu zistenia   
methemoglobinémie u dojčiat a vzhľadom na zdravotné ťažkosti pacienta boli pracovníkmi 
RÚVZ Lučenec v 2. polroku 2009 odobraté 3 vzorky vody. Vzorky boli vyšetrené na RÚVZ 
v Banskej Bystrici. Viacnásobné prekročenie limitnej hodnoty dusičnanov bolo zistené z 1 
domovej studne (zistená hodnota 266,7 mg/l). Obhliadkou bolo zistené, že technický stav 
studne a úprava okolia nezodpovedá požiadavkám technickej normy. Keďže v obci je 
vybudovaný verejný vodovod ktorého kvalita vody zodpovedá požiadavkám NV SR č. 
354/2006 Z.z., bolo doporučené používanie vody z verejného vodovodu. Informácia 
o nevyhovujúcej kvalite vody z domovej studne bola zaslaná aj starostovi obce.   
e) Informovanie verejnosti a aktuálnej kvalite prírodných vôd na kúpanie a na umelých 
kúpaliskách je zabezpečené elektronickou poštou, cez médiá a prostredníctvom IS – voda na 
kúpanie. 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
T: trvale, odpočet plnenia k 31.12. každoročne 
 
Vyhodnotenie 
Uskutočňuje sa priebežne podľa stanoveného programu monitorovania na odber vzoriek 
pitných vôd a v súlade s legislatívnymi predpismi o pitnej vode – NV SR č. 354/2006 Z.z. 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na ľudskú spotrebu a o vode na kúpanie – NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na 
prírodné kúpaliská, vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská a Pokynov Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky značky OHŽP – 3945/2009 zo dňa 18.5.2009 
na zabezpečenie monitoringu a výkonu štátneho zdravotného dozoru nad vodou na kúpanie 
pre LTS 2009.        
Monitoring kvality pitných vôd 
V 2. polroku 2009 bolo podľa programu monitorovania odberu vzoriek a v rámci ŠZD  
odobratých 24 vzoriek pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov, z toho 21 vzoriek 
na kontrolný monitoring a v rámci ŠZD a 3 vzorky na preverovací monitoring.  Vzorky vody 
sa vyšetrovali v laboratóriách RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Z celkového počtu 
vyšetrených vzoriek (24 vzoriek) bolo 11 vzoriek nevhodných (45,8 %). Laboratórne 
výsledky slúžia pre mesačné a polročné vyhodnotenie kvality vody na jednotlivých verejných 
vodovodoch.    
     V prípadoch zistenia nevyhovujúcej kvality vody bol prevádzkovateľ verejného vodovodu 
(StVPS, a.s. Lučenec) telefonicky ihneď na nedostatky upozornený a následne písomne 
vyzvaný na vykonanie bezodkladnej nápravy, v 2. polroku 2009 – spolu 9 písomných 
upozornení.  
Monitoring kvality vôd na kúpanie  
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V sledovanom období bola monitorovaná kvalita vody na prírodnom kúpalisku Ružiná – pri 
obci Ružiná, na prírodnom kúpalisku Ružiná – pri obci Divín, na letnom kúpalisku v Lučenci 
a na verejnom kúpalisku v Poltári. Prírodné kúpalisko Ružiná – pri obci Ružiná a prírodné 
kúpalisko Ružiná - pri obci Divín boli v roku 2005 Krajským úradom životného prostredia 
v Banskej Bystrici vyhlásené všeobecne záväznou vyhláškou za vody vhodné na kúpanie.   
• Na prírodnom kúpalisku Ružiná – pri obci Ružiná kontrola kvality vody bola zabezpečená 
RÚVZ Lučenec jedenkrát za 14 dní a pri obci Divín bola pravidelná kontrola kvality vody 
zabezpečená prevádzkovateľom podľa prevádzkového poriadku kúpaliska. V rámci 
monitoringu kvality vody na kúpanie v 2. polroku 2009 pri obci Ružiná bolo odobratých 6 
vzoriek vody (z toho 1 vzorka bola odobratá pracovníkmi ÚVZ SR) a pri obci Divín 3 vzorky 
vody (z toho 1 vzorka bola odobratá pracovníkmi ÚVZ SR, 2 vzorky RÚVZ Lučenec). Podľa 
výsledkov vyšetrených vzoriek voda na prírodných kúpaliskách Ružiná - pri obci Ružiná a pri 
obci Divín bola vhodná na kúpanie.   
• Na letnom kúpalisku v Lučenci a na verejnom kúpalisku v Poltári bola kontrola kvality 
vody z bazénov (2+2 bazény) zabezpečená prevádzkovateľmi kúpalísk podľa schválených 
prevádzkových poriadkov. Výsledky kontroly kvality vody prevádzkovatelia predkladali na 
RÚVZ. Pracovníkmi RÚVZ Lučenec bola na verejnom kúpalisku v Poltári v 2. polroku 2009 
odobratá 1 vzorka vody na základe podnetu na nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.   
Podľa výsledkov vyšetrených vzoriek (prevádzkovateľmi aj RÚVZ Lučenec) voda na 
kúpaliskách bola vhodná na kúpanie, opatrenia prevádzkovateľom kúpalísk nebolo potrebné 
uložiť.       
 
5. Spolupracovať pri zavádzaní informačného systému založeného na indikátoroch 
životného prostredia a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu 
environmentálneho zdravia   
 
V prípade požiadania o spoluprácu pri zavádzaní informačného systému založeného na 
indikátoroch životného prostredia a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu 
environmentálneho zdravia sú poskytované informácie pre splnenie danej úlohy.     
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A 
KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Úlohy: 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý  a objektívny 

výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
 

V rámci výkonu úradnej kontroly potravín bolo u výrobcov, výrobcov predávajúcich hlavne 
na maloobchodnej báze, distribútorov, obchodných jednotiek podľa zákona NR SR č. 152/1995             
Z. z. o potravinách v platnom znení vykonaných 367 kontrol a odobratých  354 vzoriek potravín 
a 49 sterov zo strojnotechnologického zariadenia, pracovných pomôcok a plôch, nákupných 
vozíkov a košíkov.  

 
Požiadavkám zdravotnej neškodnosti v mikrobiologických ukazovateľoch nevyhovelo         

22 vzoriek potravín. Najvyššiu závadnosť vykazovali cukrárske výrobky – 7 vzoriek, lahôdkarské 
výrobky - 7 vzoriek, zmrzlina – 7 vzoriek, 1 vzorka veľkoobjemovo balenej pramenitej vody, 
pričom najčastejším prekročením najvyššieho prípustného množstva boli najmä koliformné 
baktérie, kvasinky, E. coli. Požiadavkám zdravotnej neškodnosti v chemických ukazovateľoch 
vyhoveli všetky vzorky. 

 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 704  kontrol a odobratých 

99 vzoriek hotových jedál a rýchleho občerstvenia, 15 vzoriek pitnej vody a 17 sterov zo 
strojnotechnologického zariadenia  a pracovných pomôcok a plôch. 

 
Požiadavkám zdravotnej neškodnosti v mikrobiologických ukazovateľoch nevyhoveli           

4 vzorky hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia pre prekročenie najvyššieho prípustného 
množstva  koliformných baktérií, Bacillus cereus. 

 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia, vyplývajúce 

z programu za rezort zdravotníctva 
 

V rámci programu ozdravenia výživy je realizovaný projekt „ Sledovanie výživového stavu 
vybraných vekových skupín dospelej populácie “. Súčasťou projektu je vyšetrenie celkovo 80 
respondentov,  rozdelených na 2 vekové kategórie mužov a žien. Všetci respondenti sú pracujúci -  
stredne ťažká práca, ktorým je poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.  
Analýza 1-dňového záznamu jedálneho lístka je spracovaná v  počítačovom programe 
ALIMENTA. Výstup po spracovaní údajov poskytne údaj o energetickom príjme, príjme 
základných živín – T,S,B, vitamínov, minerálií, hrubej vlákniny, cholesterolu zo stravy, NaCl a 
tekutín v porovnaní s odporúčanými výživovými dávkami (OVD). Tento výstup vytvára obraz 
o stravovacích zvyklostiach klienta a je východiskom pre intervenciu. 
 
3. Zabezpečiť na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva  v SR  skvalitnenie 

poradenských činností zameraných na zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, zmeny 
postoja občanov k vlastnému zdraviu, informovanie občanov o zásadách správnej výživy, 
výživovej skladbe potravín, nových druhov potravín a riziká vyplývajúcich  z nesprávnej 
výživy 

 
V rámci monitorovacieho projektu „ Sledovanie výživového stavu vybraných vekových 

skupín dospelej populácie “ je realizovaná prednášková činnosť, poradenská činnosť v oblasti 
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zdravej výživy, usmerňovania stravovacích návykov a pohybovej aktivity. Výsledky monitorovania 
sú spracované k 31.12.2009. 
 
4. a 5. Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 

nutričných látok. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych 
faktorov vo výžive 

 
V rámci plnenia úloh sú odbornými pracovníkmi pripomienkované návrhy právnych 

predpisov v oblasti verejného zdravotníctva, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. 
 
6. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 

epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky. 

 
V rámci výkonu úradnej kontroly potravín a v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 

bolo na mikrobiologické vyšetrenie odobratých a vyšetrených celkovo 389 vzoriek potravín, z toho 
nevyhovelo požiadavkám zdravotnej neškodnosti 26 vzoriek potravín, čo je 6,7  %. 
 
Epidemiologicky rizikové potraviny – cukrárske výrobky, lahôdkarské výrobky, zmrzlina, hotové 
pokrmy. 
 
Cukrárske výrobky 

Odber vzoriek cukrárskych výrobkov bol zameraný na kontrolu zdravotnej neškodnosti                    
v mikrobiologických ukazovateľoch (kritériá hygieny procesu výroby, kritériá bezpečnosti 
potravín). Bolo odobraných 101 vzoriek cukrárskych výrobkov, z toho 7 vzoriek ( čo je 6,9 %) 
nevyhovelo požiadavke zdravotnej neškodnosti pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva 
koliformných baktérií a kvasiniek. 
 
Lahôdkarské výrobky 

Odber vzoriek lahôdkarských výrobkov bol zameraný kontrolu zdravotnej neškodnosti                    
v mikrobiologických ukazovateľoch ( kritériá hygieny procesu výroby, kritéria bezpečnosti 
potravín). Bolo odobraných 54 vzoriek lahôdkarských výrobkov a 3 vzorky majonéz, z toho                   
7 vzoriek ( čo je 12,9 %) lahôdkarských výrobkov nevyhovelo požiadavke zdravotnej neškodnosti 
pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva koliformných baktérií, kvasiniek a E. coli. 
 
Zmrzlina 

Odber vzoriek zmrzliny bol zameraný na kontrolu zdravotnej neškodnosti 
v mikrobiologických ukazovateľoch ( kritériá hygieny procesu výroby, kritériá bezpečnosti 
potravín). Bolo odobraných 68 vzoriek zmrzliny, z toho 7 vzoriek ( čo je 10,3 %) zmrzlín 
nevyhovelo požiadavke zdravotnej neškodnosti pre prekročenie najvyššieho prípustného 
množstva koliformných baktérií a kvasiniek. 
 
Hotové pokrmy zo zariadení spoločného stravovania 

Odber vzoriek hotových pokrmov bol zameraný na kontrolu zdravotnej neškodnosti                    
v mikrobiologických ukazovateľoch. Bolo odobraných 94 vzoriek hotových pokrmov a pokrmov 
rýchleho občerstvenia, z toho 4 vzorky ( čo je 4,3 %) hotových pokrmov a pokrmov rýchleho 
občerstvenia nevyhoveli požiadavke zdravotnej neškodnosti pre prekročenie najvyššieho 
prípustného množstva koliformných baktérií, Bacillus cereus. 
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Prírodná minerálne voda, pramenitá voda a balená pitná voda 
 Odber vzoriek bol zameraný na kontrolu zdravotnej neškodnosti prírodných 
minerálnych, pramenitých vôd a veľkoobjemovo balených vôd v mikrobiologických ukazovateľoch 
podľa 28. hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky. Bolo odobratých 43 vzoriek, z toho 
nevyhovela 1 vzorka veľkoobjemovo balenej pramenitej vody. Veľkoobjemovo balené vody boli 
odobraté na laboratórne vyšetrenie  v originálnych obaloch a zo zariadení, v ktorých boli osadené                    
tzv. watercoolery. Vzorka odobratá po osadení do tzv. watercoolera nevyhovela pre prekročenie 
najvyššieho prípustného množstva koliformných baktérií, E. coli a enterokoky. V rámci úlohy         
„ Kontrola kvality veľkoobjemovo balených vôd v zariadeniach na výdaj veľkoobjemovej balenej 
vody tzv. watercooleroch “ boli odobraté 2 stery z tzv. watercoolera, na pracovisku, kde 
zamestnávateľ takýmto spôsobom zabezpečoval pitný režim pre zamestnancov. Jeden ster bol 
odobratý z výpustného ventila na studenú vodu a jeden z miesta narazenia veľkoobjemového obalu 
v zariadení watercoolera. Výsledkom laboratórnej analýzy steru z miesta výpustného ventila 
studenej vody bol nález E. coli, Bacillus cereus a aeróbne sporulujúce mikroorganizmy. Ster 
odobratý z miesta narazenia veľkoobjemového obalu bol negatívny. 
 
Výživové doplnky  

Boli odobraté 4 vzorky výživových doplnkov na mikrobiologické ukazovatele (E. coli, 
Salmonella sp.), všetky vzorky vyhoveli. Z uvedeného množstva vzoriek boli odobraté 2 vzorky 
bylinných čajov z liečivých rastlín uvádzané na obale ako „výživový doplnok“. 
 
Dojčenská a detská výživa 

V mesiacoch máj a október  bolo odobratých 10 vzoriek dojčenskej a detskej výživy – 
potraviny pre dojčatá a malé deti najmä na mliečnom základe na laboratórne vyšetrenie, ktoré 
vyhoveli požiadavkám zdravotnej neškodnosti v stanovených mikrobiologických ukazovateľoch 
(Salmonella sp., Enterobacter sakazakii, E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, 
Bacilus cereus). 
 
Bylinné čaje 

Celkovo bolo odobratých a vyšetrených 9 vzoriek bylinných čajov na laboratórne vyšetrenie 
mikrobiologických ukazovateľov, všetky vzorky vyhoveli. 
 
Iné druhy potravín 

Bola odobratá 1 vzorka ostatných druhov potravín na laboratórne vyšetrenie 
mikrobiologických ukazovateľov, ktorá vyhovela. 
 
7.  Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 

zameraním na alergény a zakázané látky. 
 

V okrese Martin a Turčianske Teplice sa nenachádzajú výrobcovia kozmetických výrobkov, 
preto sa bezpečnosť kozmetických výrobkov overuje v distribučnej sieti podľa usmernenia na 
výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2009.  

Podľa usmernenia na výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami bolo 
v roku 2009 v rámci cielených sledovaní odobratých na laboratórne vyšetrenie 20 vzoriek 
kozmetických výrobkov, z toho 11 kozmetických výrobkov pre deti.   

Sledovanie bezpečnosti kozmetických výrobkov bol zamerané na hodnotenie 
mikrobiologického a chemického rizika kozmetických výrobkov, označovanie a predaj 
kozmetických výrobkov v lehote spotreby. 

Na mikrobiologické vyšetrenie bolo odobratých 16 vzoriek kozmetických výrobkov, z ktorých 
2  vzorky ( Baby Seba med, krém na zapareniny, Opaľovacie mlieko OF 4 Lilien SUN active, Sun 
LOTION ) nevyhoveli mikrobiologickým požiadavkám podľa prílohy č. 2 usmernenia na výkon 
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štátneho zdravotného dozoru na rok 2009 pre prekročenie celkového počtu mikroorganizmov 
u obidvoch vzoriek a pre prítomnosť Pseudomonas aeruginosa u jednej vzorky. Kozmetický 
výrobok Baby Seba med, krém na zapareniny, tej istej výrobnej šarže  bol opakovane odobratý na 
laboratórne vyšetrenie mikrobiologických ukazovateľov, pričom opakovane odobratá vzorka 
vyhovela sledovaným ukazovateľom. 

 
Jedna vzorka kozmetického výrobku ( Opaľovacie mlieko OF 4 Lilien SUN active, Sun 

LOTION ) zároveň nevyhovela požiadavkám označenia v súlade s odporúčaním Komisie 
2006/647/ES z 22. septembra 2006 o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich uvádzaných 
súvisiacich údajoch, bola výrobcom stiahnutá z distribučnej siete. 

 
Na chemické vyšetrenie  bolo odobratých 19 vzoriek kozmetických výrobkov, pričom 

sledovaným ukazovateľom vyhoveli všetky vzorky. 
Boli sledované  :  
- zakázané látky v kozmetických výrobkoch  - akrylamid v lakoch na nechty  - odobraté 4 

vzorky, všetky vzorky vyhoveli sledovaným ukazovateľom, požiadavkám označovania 
a nebol zistený predaj kozmetických výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 

- regulované látky v kozmetických výrobkoch - výrobky na ochranu pred slnečným žiarením 
a výrobky, ktoré deklarujú prítomnosť UV filtrov, na rôzne výrobky pre deti, ktoré majú 
v zozname zložiek uvedenú danú konzervačnú látku a na výrobky pre deti, ktoré 
nedeklarujú konzervačné látky.  

        Pri kontrolách nebol zistený predaj kozmetických výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej 
trvanlivosti. 
 
8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 

potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany, dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny, s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín. 

 
V rámci výkonu úradnej kontroly potravín a v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 

bolo na fyzikálno – chemické vyšetrenie odobratých a vyšetrených celkovo 156 vzoriek potravín a 
3 vzorky predmetov a materiálov určených na styk s potravinami, všetky vzorky vyhoveli 
stanoveným kritériám.  
  
Mykotoxíny  

Celkovo bolo odobratých a vyšetrených 6 vzoriek dojčenskej a detskej výživy a 1 vzorka 
zrnkovej kávy na laboratórne vyšetrenie, ktoré vyhoveli požiadavkám zdravotnej neškodnosti. 
Vyšetrenia boli vykonané u dojčenskej a detskej výživy  3 vzorky na patulín a 3 vzorky na 
aflatoxín B1. Jedna vzorka zrnkovej kávy bola vyšetrená na ochratoxín A. 
 
Dusičnany, dusitany  

Bolo odobratých 10 vzoriek dojčenskej a detskej výživy na laboratórne vyšetrenie 
dusičnanov a dusitanov, ktoré vyhoveli stanoveným kritériám. Bolo odobratých 43 vzoriek 
minerálnych a pramenitých vôd na laboratórne vyšetrenie dusičnanov a dusitanov, ktoré vyhoveli 
stanoveným kritériám. 
 
PCB 

V mesiaci apríl bola odobratá 1 vzorka dojčenskej a detskej výživy na báze mlieka na 
laboratórne vyšetrenie, ktorá vyhovela. 
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Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín 
V mesiaci júl boli odobraté 2 vzorky dojčenskej a detskej výživy s obsahom mlieka,  

zeleniny alebo ovocia, ktoré vyhoveli.  
 
Obsah gluténu v bezgluténových potravinách 

V mesiaci september bola odobratá 1 vzorka, pričom použitou metódou vyšetrenia nebolo 
zistené množstvo gluténu. 
 
Radiačne ošetrené potraviny  

V mesiaci september bola odobratá jedna vzorka – kešu orechy na laboratórne vyšetrenie 
vo fyzikálnych ukazovateľoch – dávka ionizujúceho žiarenia v potravine. Laboratórnou analýzou 
bolo zistené, že vzorka nevykazuje vlastnosti radiačne ošetrenej potraviny. 
 
Výživové doplnky 

V priebehu roka boli odobraté  4 vzorky na chemické ukazovatele (syntetické farbivá, Pb, 
Cd, Hg). Všetky vzorky vyhoveli. 
 
Bylinné čaje  

Bolo odobratých a vyšetrených 9 vzoriek bylinných čajov na laboratórne vyšetrenie 
chemických ukazovateľov ( Pb, Cd, Hg ). Všetky vzorky vyhoveli stanoveným kritériám. 
 
Potraviny určené pre diabetikov  

V priebehu roka bolo odobratých 6 vzoriek potravín na chemické ukazovatele (umelé 
sladidlá), všetky vzorky vyhoveli. 
 
Kuchynská soľ  

V rámci danej úlohy bolo odobratých 24 vzoriek kuchynskej soli na KI a KIO3, z toho 20 
vzoriek bolo vyšetrených na ferokyanidy. 
 
Iné potraviny  

Bola odobratá 1 vzorka Hlivy ustricovej na obsah Cd, ktorá vyhovela. 
 
Epidemiologicky rizikové potraviny : 
Lahôdkarské výrobky – 23 vzoriek na chemické ukazovatele (konzervačné látky, pH, kyslosť, 
NaCl), všetky vzorky vyhoveli. 
Vaječné hmoty a majonéza – 1 vzorka na chemické ukazovatele (konzervačné látky, pH, NaCl), 
ktorá vyhovela. 
Cukrárske výrobky – 12 vzoriek na chemické ukazovatele (umelé farbivá, sladidlá, konzervačné 
látky), všetky vzorky vyhoveli. 
Zmrzlina - 4 vzorky na chemické ukazovatele (umelé farbivá). 
 
Prírodná minerálne voda, pramenitá vody a balená pitná voda 
 Odber vzoriek bol zameraný na kontrolu zdravotnej neškodnosti prírodných 
minerálnych, pramenitých vôd a veľkoobjemovo balených pramenitých vôd v chemických 
ukazovateľoch podľa 28. hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky. Bolo odobratých 43 
vzoriek, všetky vzorky vyhoveli. 
 
Hotové jedlá  
        V rámci úlohy monitorovania NaCl v hotových pokrmoch boli odobraté 3 vzorky hotových 
jedál na laboratórne vyšetrenie. Obsah NaCl v hotových jedlách bol nasledovný :  
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- Polievka z vareného mäsa  - obsah NaCl – 10 960 mg/kg 
- Prírodný kurací rezeň -  obsah NaCl -  10 430 mg/kg 
- Šunkové fliačky - obsah NaCl – 10 400 mg/kg 

 
         Na prítomnosť akrylamidu boli odobraté a vyšetrené dve vzorky potravín ( 2 x hranolky). 
V jednej vzorke bola zistená hodnota akrylamidu – 25 232 mg/kg, v druhej vzorke bola hodnota 
ND.  
 
GMO potraviny 
         V mesiaci február bola odobratá jedna vzorka na GMO – sterilizovaná kukurica. 
Laboratórnym vyšetrením na príslušnej ŠVPS Dolný Kubín nebola  potvrdená prítomnosť GMO 
v danom výrobku.  
 
Kumarín - arómy 
        V rámci monitorovacej úlohy bola odobratá l vzorka detskej výživy s obsahom škorice, 
nameraná hodnota bola 1,5 mg/kg. 
 
Materiály a predmety určené na styk s potravinami 
        V mesiaci jún boli odobraté podľa plánu úradnej kontroly 3 vzorky materiálov a predmetov 
určených na styk s potravinami na laboratórne vyšetrenie zamerané na možné rizikové ukazovatele 
v závislosti od materiálového zloženia – 1 vzorka PC dojčenská fľaša (bisfenol A, senzorické 
hodnotenie) a 2 vzorky plastových výrobkov určených pre deti ( formaldehyd, primárne aromatické 
amíny, senzorické hodnotenie).  
 
9.  Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami               

v rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia 
Európskeho parlamentu a  Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách       
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z.  o potravinách v znení 
neskorších predpisov. 

 
Aktualizácia úloh na rok 2009  vo viacročnom národnom pláne pre  úradnú kontrolu 

potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva bola vypracovaná pre RÚVZ Martin v 
súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z  29. apríla 2004                    
o úradných kontrolách a v súlade s usmernením ÚVZSR pre zabezpečenie výkonu úradnej kontroly 
– aktualizácia na rok 2009. 
 
10. Zabezpečovať úlohy  v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 

škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami. 

V rámci  štátneho zdravotného dozoru vykonaného zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo na 
základe hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov vykonaných 179 kontrol vo 
veľkoobchodných a maloobchodných jednotkách v okrese Martin a Turčianske Teplice. 

V rámci úradnej kontroly potravín vykonanej podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v platnom znení a v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonaného zmysle zákona 
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov základe bolo na základe oznámení o výskyte zdravotne škodlivých potravinárskych 
výrobkov a materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami vykonaných 14 kontrol 
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(Tadalafil vo výživovom doplnku ErMax® Plus, kapsuly, strunový krájač Ø 9 cm, horká čokoláda 
s pomarančovým olejom) vo veľkoobchodných a maloobchodných jednotkách a v zariadeniach 
spoločného stravovania v okrese Martin a Turčianske Teplice. 

  
B) OBLASŤ  OCHRANY  ZDRAVIA  PRED  ŽIARENÍM 
- nerealizuje sa 
 
 
C) OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
NPPZ je integrovaný program, do ktorého by sa mali zapojiť všetky zložky spoločnosti. Jeho 
hlavným cieľom je zabezpečenie podpory a rozvoja verejného zdravia, aby sa dosiahlo trvalé 
zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. I keď zdravie človeka je výsledkom súhrnu rôznych 
vonkajších a vnútorných faktorov, vplyvu spoločnosti, nesieme zabudnúť vyzdvihnúť osobnú 
zodpovednosť jednotlivca za svoje zdravie za účasti spoločnosti, ktorá vytvára dobrú politiku 
zdravia. 
 
Charakteristika 
Podpora zdravia je významnou súčasťou verejného zdravotníctva, je to proces umožňujúci 
jednotlivcovi  a  spoločnosti prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie, jeho kontrolu a rozvoj. 
Poslaním podpory zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a zároveň zvýšenie kvality 
života ľudí pozitívnym ovplyvnením  spôsobu života. Podpora zdravia zahŕňa komplexný proces 
systémov vo vzťahu k posudzovaniu zdravotného stavu od jednotlivca  k spoločnosti. Z toho 
vyplýva nutnosť pôsobenia na viacerých úrovniach - na obecnej, regionálnej, národnej aj 
medzinárodnej úrovni a taktiež na úrovni rezortov vlády SR, jednotlivých organizácií a ďalších 
zložiek spoločnosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú.  
 
Úlohy 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 

úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
a) pripraviť grantový program pre realizáciu projektov Národného programu podpory 
zdravia na roky 2006-2010. Pripraviť kritéria, zriadiť komisiu a zverejniť výzvu na 
predkladanie projektov. 
 
- v spolupráci s nadriadeným orgánom 

 
b) zabezpečiť plnenie grantového programu. 
 
- v spolupráci s nadriadeným orgánom 
 
c) predložiť vláde Správu o plnení Národného programu podpory zdravia za roky 2006-
2010 
 
- v spolupráci s nadriadeným orgánom 

 
Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia v pôsobnosti Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, a to v oblasti – zdravého životného štýlu, 
starostlivosti o zdravie, zdravej výživy, drogových závislostí, prevencie úrazovosti, zdravej rodiny, 
zníženia výskytu neinfekčných chorôb a pohybovej aktivity. Úlohou RÚVZ je vytvoriť štruktúru 
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krátkodobých a dlhodobých etáp riešenia intervenčných programov NPPZ v podmienkach 
charakteristických pre daný región. Úlohou realizácie NPPZ je priblíženie sa občanovi a ponúknuť 
mu možnosti kontinuálneho zlepšovania zdravia, aj zdôrazňovaním vlastnej zodpovednosti za svoje 
zdravie s prihliadnutím na individualitu jednotlivca, skupiny, komunity v danom regióne.  
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu  u vybraných 

skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia - príprava a realizácia 
preventívnych programov na národnej a regionálnej úrovni, zohľadňujúcich špecifiká 
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít 

 
RÚVZ so sídlom v Martine v rámci tejto úlohy zvýši informovanosť obyvateľov o vybraných 
determinantoch zdravia s prihliadnutím na špecifické skupiny ľudí, danosti regiónu a osobitosti 
komunít s cieľom podporovať celoživotné vzdelávanie obyvateľov regiónu. Zabezpečiť 
monitorovanie determinantov zdravia ako sú – stravovacie návyky, pohybová aktivita, mentálne 
zdravie, závislosť od návykových látok. 
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života - 

zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomosti, postojov a návykov, zamerané na  
podporu, rozvoj a zachovanie  zdravia obyvateľov SR.  

 
Táto úloha sa bude zabezpečovať formou individuálnych, skupinových a hromadných metód 
komunikácie s prihliadnutím na danú problematiku, charakteristík jednotlivca a skupiny a možností 
daného regiónu s maximálnym využitím nových foriem a metód výchovy a vzdelávania a 
možnosťami techniky. 
 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených skupín 

populácie 
 
- podporiť  a rozvíjať základné pozitívne návyky u jednotlivca od ranného detstva 
- poskytnúť informácie a praktické skúsenosti o zdravom spôsobe života v rodine 
- poskytnúť poznatky o starostlivosti o dieťa, rozvíjaní jeho schopností a možnosti sebareflexie a 
sebarealizácie 
- podpora zdravého sexuálneho života a príprava na manželstvo a rodičovstvo 
- túto úlohu je možné plniť  v spolupráci s Mestským úradom, mimovládnymi organizáciami 
venujúcimi sa týmto skupinám ľudí, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, príp. dobrovoľníkmi 
z radov znevýhodnených skupín. 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory 

zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
 
Pri vytvorení systému hodnotenia kvality a efektívnosti intervencií prostredníctvom určenia 
štandárd pre jednotlivé výkony vyhodnocovať každú intervenciu a správu o dopade jednotlivých 
aktivít zasielať na ÚVZ SR. 
  
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR v zmysle uznesenia vlády SR predložiť 

Správu o zdravotnom stave obyvateľstva na rokovanie vlády SR. Správu predkladať 
pravidelne, každé 3 roky. 

 
Každoročne je vyhodnocovaná práca Poradenského centra zdravia a Výchovy ku zdraviu vo 
výročnej správe za daný región. Tieto štatistické výsledky slúžia aj k sledovaniu  a vyhodnocovaniu  
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zdravotného stavu obyvateľstva SR. Plnenie projektov NPPZ a ÚVZ SR takisto slúži k poznaniu 
zdravotného stavu obyvateľstva v danom regióne. 
 
7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a 

analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR.  
 
RÚVZ so sídlom v Martine sa podieľa na priebežnom zbieraní a vyhodnocovaní indikátorov a 
determinantov zdravia, sledovaní, hodnotení a analyzovaní zdravotného stavu obyvateľov regiónu. 
  
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 
- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia  

a)  študentov verejného zdravotníctva 
b)  študentov ošetrovateľstva 
c)  študentov medicíny 
d)  študentov pedagogiky 

- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia  
e)  zdravotníckych pracovníkov 
f)  iných zdravotníckych pracovníkov 
g) pedagógov 
h)  iných nezdravotníckych pracovníkov 

- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
 
V regióne nadviazať spoluprácu s inštitúciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu študentov v odbore 
verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, všeobecné lekárstvo. Keďže v regióne sídli Univerzita 
Komenského Jesseniova lekárska fakulta v Martine, táto spolupráca by bola prepojením teórie a 
praxe v oblasti verejného zdravotníctva. 
Vzdelávanie iných odborníkov v podpore zdravia, príp. dobrovoľníkov a laikov prebieha formou 
rôznych školiacich akcií, seminárov a workshopov na rôznych úrovniach so zapojením odborných 
pracovníkov viacerých oddelení RÚVZ Martin. 
 
Verejné zdravie je vecou štátu. Verejné zdravotníctvo ako nástroj na dosiahnutie čo najvyššej 
úrovne zdravia obyvateľstva je jeho garantom. Pri dosiahnutí tohto cieľa je dôležitý 
celospoločenský prístup a dobrá intersektorálna spolupráca. 
 
9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku 

dopadu na verejné zdravie v SR. 
 
- v spolupráci s nadriadeným orgánom 
 
10. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne 

stanovenými kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické a právnické 
osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu a poskytovanie údajov 
pre trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, podporu a ochranu zdravia. 
Akceptovať v zákone Medzinárodné zdravotné predpisy (2005) - IHR, schválené SZO v 
roku 2005. 
 

V roku 2007 bol schválený zákon NR SR č. 355/ 2007  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, ktorý je zameraný na prevenciu a ochranu, 
podporu a rozvoj verejného zdravia, vrátane dopadov na verejné zdravie. 
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V rámci zdravotnej politiky SR orientovať sa na stanovenie a realizáciu cieľov na dosiahnutie 
zlepšenia ochrany a podpory zdravia v SR cestou konkrétnych úloh. Zabezpečiť spoluprácu ÚVZ 
SR, RÚVZ v SR a iných orgánov štátnej správy, samosprávy a inštitúcií zaoberajúcich sa uvedenou 
problematikou a podporovať vytváranie partnerstiev.  
 
RÚVZ so sídlom v Martine sa podieľal na príprave podkladov a pripomienkovania legislatívnych a 
iných materiálov podľa požiadaviek ÚVZ SR. 
Na regionálnej úrovni sa realizovali vlastné projekty jednotlivých oddelení RÚVZ so sídlom 
v Martine, ich spracovanie a vyhodnotenie bude podrobne uvedené vo výročnej správe. 
 
11. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 s 

harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
 
Podpísaním spoločného dokumentu SZO a EÚ "Európska charta proti obezite" na jeseň roku 2006 
sa SR zaväzuje k plneniu záverov, vyplývajúcich z uvedeného materiálu.  
Predchádzať obezite v slovenskej populácii má pomôcť Národný program prevencie nadváhy a 
obezity, ktorý pripravuje Úrad verejného zdravotníctva SR.   
Hlavným cieľom  Národného programu prevencie nadváhy a obezity bude zníženie prevalencie 
nadváhy a obezity, ako významných rizikových faktorov mnohých chronických ochorení.  Ukazuje 
sa potreba tvorby projektov, aj na regionálnej úrovni v oblasti prevencie  chronických ochorení 
s vysokou incidenciou a prevalenciou, najmä kardiovaskulárnych a onkologických ochorení.  
Cieľom aktivít Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je v spolupráci s ostatnými 
zložkami zdravotníckeho systému pripraviť návrh preventívnych programov pre oblasť 
kardiovaskulárnych ochorení, onkologických ochorení a obezity.  
Národný program sa chce zamerať na mladú generáciu, na zvýšenie pohybovej aktivity, na 
pozitívnu zmenu stravovacích návykov a životného štýlu života. 
 
RÚVZ so sídlom v Martine bude participovať pri tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní úloh a 
projektov 2007 až 2010. 
 
12. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
 
Obezita sa stáva v mnohých vyspelých krajinách hlavným zdravotným problémom a významným 
rizikovým faktorom chronických neinfekčných ochorení. RÚVZ so sídlom v Martine sa podieľa na 
zisťovaní a posudzovaní nadváhy a obezity u klientov poradenského centra zdravia, ktorým 
poskytujeme poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a podpore pohybovej aktivity u 
jednotlivcov, ale aj skupín. Takisto sa budeme podieľať na plnení úloh vyplývajúcich z Národného 
programu prevencie obezity a nadváhy. 
 
NPPZ je integrovaný program, do ktorého by sa mali zapojiť všetky zložky spoločnosti. Jeho 
hlavným cieľom je zabezpečenie podpory a rozvoja verejného zdravia, aby sa dosiahlo trvalé 
zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. I keď zdravie človeka je výsledkom súhrnu rôznych 
vonkajších a vnútorných faktorov, vplyvu spoločnosti, nesieme zabudnúť vyzdvihnúť osobnú 
zodpovednosť jednotlivca za svoje zdravie za účasti spoločnosti, ktorá vytvára dobrú politiku 
zdravia. 
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D) OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
Ciele: 

Dosiahnuť ozdravenie výživy a tým účinne predchádzať výskytu viacerých tzv. 
civilizačných ochorení, najmä srdcovocievnych a niektorých nádorových so závažnými 
celospoločenskými a ľudskými dopadmi. 

Podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže mohlo 
plniť svoje funkcie (optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny so zamestnanými 
matkami, výchovno-vzdelávacia úloha), čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na 
zdravie. V súvislosti s tým vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych 
epidemiologických prieskumov, podporovať zdravý životný štýl detí a mládeže. 
 
Úlohy :  
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 

a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR 
č.837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 

 
Oddelenie HDM RÚVZ Martin bude v rámci úlohy: 
 

A. Sledovať, hodnotiť a informovať kontrolované subjekty o energetickej a biologickej 
hodnote stravy podávanej v školských zariadeniach spoločného stravovania, a to 
teoretickým prepočtom aj laboratórnymi analýzami odobratých porcií podávanej stravy 
 
                             Termín : priebežne celý rok, každý mesiac v jednom zariadení 

                                            Zodpovedný : MUDr. Z. Holečková 
 

Na zistenie energetickej a biologickej hodnoty bolo odobratých 10 porcií obedov na 
laboratórne analýzy a vykonaný prepočet v programe NUTRIS – z toho 5 porcií v školskej jedálni 
pri Strednej priemyselnej škole Martin – skupina študujúci dorast a 5 porcií vo výdajnej 
kuchyni pri Materskej škole na ul. Bagarovej v Martine.  

V Strednej priemyselnej škole Martin pri porovnaní energetickej a biologickej hodnoty 
stravy vypočítanej na základe nanormovaného množstva surovín s doporučenou výživovou normou 
boli zistené deficity vápnika, vitamínu A,B2 a C. Pri porovnaní energetickej a biologickej hodnoty 
stravy  na základe laboratórneho rozboru s doporučenou výživovou normou boli deficity kalorickej 
hodnoty, tukov a glycidov. Drobné nedostatky boli zistené pri zostavovaní jedálnych lístkov, 
koeficient pestrosti stravy vyhovoval.  

V Materskej škole na ul. Bagarovej pri porovnaní energetickej a biologickej hodnoty stravy 
vypočítanej na základe nanormovaného množstva surovín s doporučenou výživovou normou boli 
zistené deficity tukov a vápnika. Pri porovnaní energetickej a biologickej hodnoty stravy  na 
základe laboratórneho rozboru s doporučenou výživovou normou boli deficity bielkovín. 

Koeficient pestrosti stravy vyhovoval, u polievok mal hodnotu 0,95 a u hlavných jedál mal 
hodnotu 1.  

O výsledkoch boli prevádzkovatelia informovaní a zároveň bolo od nich vyžiadané prijatie 
nápravných opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov. 
 
  V MFN na Oddelení liečebnej výživy a stravovania sme vykonali štátny zdravotný dozor, 
ktorého súčasťou bol odber porcie obeda – diéta č.12 (bežná strava pre deti do 3 rokov) na 
stanovenie obsahu NaCl a 2 vzoriek hotových pokrmov diéty č.13 (bežná strava pre deti od 3 
rokov) na mikrobiologické vyšetrenie a zároveň sme vykonali výpočet pestrosti stravy z jedálnych 
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lístkov za mesiac august 2009 pre diétu č.12 a pre diétu č.13 a  výpočet energetickej a biologickej 
hodnoty celodennej stravy za obdobie 1 týždňa – od 24.8.2009 do 28.8.2009 pre diétu č.12 aj pre 
diétu č.13.  
Výsledky – energetická a biologická hodnota celodennej stravy diéty č.12 a č.13: 
Na základe výpočtu priemerných percentuálnych odchýliek (z 5-ich dní) množstva základných 
živín, vitamínov a minerálov pri ich porovnaní s hodnotami v  Odporúčaných výživových dávkach 
pre obyvateľstvo SR, uverejnených vo Vestníku MZ SR, r.1997, čiast.7-8,  a pri rešpektovaní 
prípustnej tolerancie 20 % pri hodnotení bolo zistené nasledovné: 

1. Pri diéte č.12 v porovnaní s odporúčanými výživovými dávkami pre vekovú kategóriu 1 – 3 
roční boli odporúčané výživové dávky prekročené u všetkých hodnotených živín, minerálov 
a vitamínov okrem železa.  

2. Pri diéte č.13 v porovnaní s odporúčanými výživovými dávkami pre vekovú kategóriu 4 – 6 
roční boli odporúčané výživové dávky prekročené u všetkých hodnotených živín, minerálov 
a vitamínov okrem vitamínu B2 a zároveň nebolo plnené odporúčané množstvo vápnika. 

3. Pri diéte č.13 v porovnaní s odporúčanými výživovými dávkami pre vekovú kategóriu 7 – 10 
roční boli odporúčané výživové dávky prekročené u bielkovín, tukov a železa, v prípustnej 
tolerancii boli množstvá kJ, sacharidov, vitamínov A, B1 a C, zároveň nebolo plnené 
odporúčané množstvo vápnika a vitamínu B2. 

4. Pri diéte č.13 v porovnaní s odporúčanými výživovými dávkami pre vekovú kategóriu 11 – 
14 roční priemer chlapci-dievčatá boli odporúčané výživové dávky prekročené u bielkovín,  
v prípustnej tolerancii boli množstvá kJ, tukov, sacharidov, železa, vitamínov A, B1 a C, 
zároveň nebolo plnené odporúčané množstvo vápnika (vápnik spĺňal odporúčanú normu len 
na 50 %) a vitamínu B2. 

 
Výsledky hodnotenia protokolov o posúdení odobraných vzoriek: 

      Vzorky hotových pokrmov - diéta č.13, odobraných v MFN, Oddelení liečebnej výživy 
a stravovania zodpovedali podľa Protokolov o skúškach požívatín č. 15404/2009 a 15405/2009 
vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline dňa 13.10.2009 
v mikrobiologických ukazovateľoch požiadavkám Potravinového kódexu SR.  

 Vzorka obedu diéty č.12, odobraná na stanovenie množstva kuchynskej soli zodpovedala 
podľa Protokolu o skúškach požívatín č. 15406/2009 vydaného Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva v Žiline dňa 16.10.2009 v sledovanom ukazovateli požiadavkám Potravinového 
kódexu SR.  

 
Výsledky hodnotenia pestrosti jedálnych lístkov diéty č.12 a č.13 za mesiac august: 
 Koeficient pestrosti stravy (raňajky, polievky, hlavné jedlá a večere) bol prepočítaný  u diéty 
č.12 aj č.13. Nevyhovoval u diéty č.12 -  raňajky a obedy (u polievok aj u hlavných jedál), u diéty 
č.13 nevyhovoval u raňajok. 
 Zároveň boli zistené niektoré nedostatky v zostavách jedálnych lístkov: opakovanie tých 
istých surovín v rámci jedného dňa (zemiaková kaša), nedostatočné zaraďovanie čerstvej zeleniny 
vzhľadom na ročné obdobie, nedostatočné zaraďovanie strukovín, uprednostňovanie zaraďovania 
mäsitých jedál oproti zeleninovým, z mias sa uprednostňuje bravčové mäso, v jedálnom lístku 
neboli zaradené ryby.   
  Na základe uvedeného bol prevádzkovateľ vyzvaný na prijatie opatrení na zlešenie kvality 
podávanej stravy. 
 

Okrem odberu vzoriek stravy v rámci plánovaného štátneho zdravotného dozoru bolo 
odobratých 10 vzoriek celodennej stravy na energetickú a biologickú hodnotu, 10 vzoriek 
nápojov na farbivá a konzervačné látky a 1 vzorka nápoja na kvantitu v MŠ Sučany a MŠ na 
ul.Hviezdoslavovej v Martine v rámci projektu úradov verejného zdravotníctva v SR 
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„Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR 
a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál“.  

Súčasťou projektu bolo vykonanie antropometrického merania a merania tlaku krvi 
120 deťom a predložené a zozbierané vyplnené dotazníky od rodičov týchto detí.  

 
Výsledky laboratórnych analýz piatich vzoriek celodennej stravy na stanovenie 

energetickej a biologickej hodnoty stravy v MŠ na ul.Hviezdoslavovej v Martine:   
Na základe výpočtu priemerných percentuálnych odchýliek (z 5-ich dní) množstva 

základných živín, vitamínov a minerálov a ich porovnaním s hodnotami v  Odporúčaných 
výživových dávkach pre obyvateľstvo SR (po ich prepočítaní na 60 % z celodenných 
odporúčaných dávok), uverejnených vo Vestníku MZ SR, r.1997, čiast.7-8, str.58 a pri 
rešpektovaní prípustnej tolerancie 20 % bolo zistené prekročenie odporúčaného množstva 
bielkovín a deficit vápnika a tukov voči odporúčaným hodnotám. 
 

Výsledky laboratórnych analýz piatich vzoriek celodennej stravy na stanovenie 
energetickej a biologickej hodnoty stravy v Materskej škole v Sučanoch:  
 Na základe výpočtu priemerných percentuálnych odchýliek (z 5-ich dní) množstva 
základných živín, vitamínov a minerálov a ich porovnaním s hodnotami v  Odporúčaných 
výživových dávkach pre obyvateľstvo SR (po ich prepočítaní na 60 % z celodenných odporúčaných 
dávok), uverejnených vo Vestníku MZ SR, r.1997, čiast.7-8, str.58 a pri rešpektovaní prípustnej 
tolerancie 20 % pri hodnotení bolo zistené mierne prekročenie odporúčaného množstva bielkovín 
a neplnenie odporúčaného množstva vápnika. 

 
Výsledky – dotazníky k projektu– porovnanie mestskej a vidieckej materskej školy: 
Vyhodnotili sme nasledovné vybrané ukazovatele: 

- vyhodnotenie a porovnanie hodnôt BMI (graf č.1) a tlaku krvi (graf č.2) získaných na 
základe vykonaných meraní u detí, 

- vyhodnotenie a porovnanie energetického príjmu detí na základe výsledkov spracovanej 
24 hodinovej stravovacej anamnézy v programe Alimenta ver. 4.3. E a energetického 
výdaja detí na základe výsledkov 24 hodinového pohybového režimu – dotazník, za 
vidiek (graf č.3) a za mesto (graf č.4), 

- vyhodnotenie a porovnanie plnenia odporúčaných výživových dávok na základe 
výsledkov spracovanej 24 hodinovej stravovacej anamnézy v programe Alimenta ver. 
4.3. E (graf č.5, graf č.6, graf č.7): 
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Výsledky poukázali na rozdiel v energetickom príjme detí z mesta a vidieka, kde bol vyšší 
energetický príjem u vidieckych detí. Pri porovnaní energetického výdaja neboli výrazné rozdiely u 
detí z mesta a vidieka. Uvedené sa prejavilo aj vo vyšších hodnotách BMI u detí z vidieka v 
porovnaní s mestským súborom.  

Na základe vybraných výsledkov projektu za turčiansky región vyplýva potreba cielených 
zdravotno-výchovných intervencií s cieľom zlepšenia stravovacích návykov a životného štýlu 
detskej populácie. 

 
V rámci úlohy č.1 bola na X. Dňoch hygieny detí a mládeže v Bratislave odprednášaná 

prednáška na tému: „Podpora zásad správnej výživy u detí mladšieho školského veku 
v turčianskom regióne“  a na XVII. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou 
Životné podmienky a zdravie vo Vysokých Tatrách sme sa zúčastnili aktívne s posterom : 
„Vybrané výsledky z projektu „Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií 
vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou 
jedál“ za Turčiansky región“, obidve prednášky budú uverejnené v zborníkoch.  

 
B. Vykonávať v rámci štátneho zdravotného dozoru kontroly a usmerňovanie k sortimentu 

v školských bufetoch a v nápojových automatoch v školách 
                                             Termín : priebežne 
                                             Zodpovední : všetci pracovníci odd. HDM  
 

V roku 2009 sme vykonali štátny zdravotný dozor v 8 školských bufetoch, ktorého súčasťou 
bolo aj posudzovanie a usmerňovanie ich sortimentu z hľadiska zdravej výživy. 
 

C. Bude vykonávaná realizácia efektívnej výchovy k zdravej výžive na školách a školských 
zariadeniach. 

                                            Termín: priebežne 
                                            Zodpovedný: Mgr. Balková  
 

Priebežne usmerňujeme organizátorov zotavovacích podujatí a konzultujeme s nimi 
požiadavky pre prípravu stravy v oblasti špeciálnych požiadaviek pri príprave stravy na ZP.  
 
Východiská k úlohe: Program ozdravenia výživy obyvateľov SR 
                                 Národný program prevencie obezity 

            Výsledky celoslovenského projektu „Súčasný stav výživy a výskyt     obezity 
u detí vo veku od 6 do 15 rokov“ 

 
V rámci úlohy č. 1 priebežne počas roka realizujeme aj vlastný projekt: Monitoring 

vedomostí žiakov o správnej výžive metódou dotazníka spojený s prednáškou 
Cieľová skupina : deti mladšieho školského veku  
Cieľ : cielená výchova žiakov ZŠ k zásadám správnej výživy (Témy : chyby v stravovaní detí a ich 
dôsledky na zdravie, potravinová pyramída, stravovací denný režim, pitný režim, nevhodný jedálny 
lístok školáka, význam mlieka). 
Aktivity projektu : 
- Monitoring vedomostí žiakov o správnej výžive metódou dotazníka. 
- Príprava obsahu prednášky na základe výsledkov dotazníka. 
- Realizácia prednášky spojenej s diskusiou  
- Poskytnutie zdravotno-výchovných materiálov žiakom 
 

372



V roku 2009 sme uvedený projekt realizovali v rozsahu 3 prednášok pre 3 skupiny detí 
(celkom 30 detí) v zariadení sociálnych služieb – Domov pre osamelé ženy, matky a ich deti: 
„Centrum POKOJ – Pomoc matkám a deťom v núdzi“ v Kláštore pod Znievom, v spolupráci 
s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine.  

 
V rámci úlohy sme tiež spolupracovali pri podpore projektu „Schéma školského ovocia“ 

podľa požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva SR zaslaním 2 prednášok o zdravej výžive detí. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy: 
 
V rámci tejto úlohy oddelenie HDM RÚVZ Martin: 
 

A. Bude spolupracovať s metodikmi pre školské stravovanie na úrovni Mesta Martin,  
Vrútky a Turčianske Teplice, prostredníctvom nich usmerňovať vedúcich školských 
jedální k zásadám zdravej výživy. 

Termín : priebežné  informovanie o nových poznatkoch  zdravej 
výživy počas celého roka 

          Zodpovedný: MUDr. Z. Holečková 
 
Dňa 29.1.2009 sa odborní pracovníci oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Martine zúčastnili pracovnej porady vedúcich školských 
jedální organizovanej Mestom Martin, Mestským úradom, kde účastníkov oboznámili s aktuálnymi 
informáciami v školskom stravovaní v rámci verejného zdravotníctva.  

Dňa 15.10.2009 pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sme sa v spolupráci 
s metodičkou pre školské stravovanie Mesta Vrútky zúčastnili na realizácii projektu: „Zelenina 
pekne a zdravo“ v Školskej jedálni pri Materskej škole na Ulici nábrežnej vo Vrútkach, formou 2 
prednášok pre rodičov a deti na témy školské stravovanie a požiadavky na zdravú výživu detí 
predškolského veku.   

        
Usmerňovali sme vedúcich školských jedální v rámci výkonu ŠZD: 61 konzultácií (najmä k 

prevádzkovým poriadkom, diétnemu stravovaniu, jedálnym lístkom, cudzím stravníkom, vlastným 
receptúram, odbornej spôsobilosti pracovníkov ŠJ, podávaniu čerstvého ovocia a zeleniny a pod.).  

Počas roka sme vydali odborné stanoviská k výdaju stravy cudzím stravníkom, k príprave 
diétnej stravy a usmernenia k spôsobu prevozu stravy a zmrazovaniu potravín, dodaných do 
zariadení spoločného stravovania v nezmrazenom stave. 
 

B.  Hodnotiť pestrosť podávanej stravy a o výsledkoch a doporučeniach na zlepšenie kvality 
stravy informovať štatutárnych zástupcov kontrolovaných zariadení škôl a 
predškolských  

                     Termín : priebežne každý mesiac v jednom zariadení 
                     Zodpovední: všetci pracovníci odd. HDM 
Pestrosť stravy bola zisťovaná a koeficient pestrosti bol vypočítaný v 3 zariadeniach 

spoločného stravovania pre deti a mládež, ktoré boli následne usmernené k zvýšeniu pestrosti 
jedálnych lístkov.   

V priebehu roka boli v školských stravovacích zariadeniach vykonávané okrem ŠZD aj 
Úradné kontroly potravín. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského   stravovania: 
 
V rámci tejto úlohy bude oddelenie HDM RÚVZ Martin: 
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A.  Informovať zodpovedných pracovníkov stravovacích zariadení a prevádzkovateľov 
o možnostiach zapojenia sa do projektu Školské mlieko a kontrolovať podmienky 
skladovania a podávania mliečnych výrobkov v školských zariadeniach. 

               Termín: priebežne 
               Zodpovední: všetci pracovníci odd. HDM 
 

Vykonáva sa priebežne. Projekt Školské mlieko sa realizuje v 27 základných školách pre takmer 
4 000 detí, v prevažnej väčšine je školský mliečny program realizovaný formou mliečnych 
automatov firmy Rajo. 

 
4.  Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov: 
 
Oddelenie HDM RÚVZ Martin bude : 
 

A.  V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru usmerňovať prevádzkovateľov  zariadení 
pre deti a mládež, najmä pre deti predškolského veku o zdravotne vyhovujúcich 
nápojoch a spôsoboch ich podávania. 

                Termín: priebežne 
                Zodpovední: všetci pracovníci odd. HDM 
 

Usmerňovanie je priebežné podľa potreby, počas výkonu ŠZD v jednotlivých zariadeniach. 
 
Informácie oddelenia HDM o pitnom režime sú pre verejnosť prístupné aj na našej internetovej 
stránke pod názvom: „Pitný režim detí“ 

 
5. Podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladých ľudí, a tým docieliť ich vyšší 
záujem o aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí – pohybová aktivita vrátane 
športovej činnosti, či už na úrovni záujmovej alebo organizovanej, cieľavedomé a zmysluplné 
trávenie voľného času (záujmová činnosť), čo okrem priameho pozitívneho dopadu na 
zdravie vytvorí optimálne podmienky aj na obmedzovanie požiadavky mladých ľudí po 
drogách (alkohol, tabak, nelegálne drogy). 
 
5. a/ Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým  
závislostiam. 
 
V rámci tejto úlohy: 

- členstvom RÚVZ v Rade LPSI (Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie) Turiec v oblasti 
prevencie drogových závislostí spolupracovať s inštitúciami iných rezortov pri tvorbe 
a realizácii komplexných preventívnych programov a aktivít so zapájaním mládeže – najmä 
zo sociálne znevýhodnených skupín do tvorby a realizácie týchto programov 

                              Termín: priebežná účasť a spolupráca na workshopoch a aktivitách    
organizovaných  Občianskym združením LPSI Turiec 

                         Zodpovedný: Mgr. Balková   
 

 V rámci úlohy bol na konferencii VI. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva  
odprezentovaný poster na tému „Skúsenosti partnerskej spolupráce RÚVZ v Martine a LPSI 
Turiec o.z.“ Činnosť v LPSI Turiec (Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Turiec), v ktorom je 
zastúpené svojím členstvom aj RÚVZ Martin, prebieha v spolupráci so zástupcami ďalších 
inštitúcií, samosprávy a tretieho sektora.  
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 Pracovníčka oddelenia HDM sa zúčastnila vzdelávacej aktivity SZU v Bratislave, ktorej 
obsahom bola aj problematika boja proti drogám: TK – faktory životného prostredia ohrozujúce 
mladú generáciu v súčasnosti a možnosti ich ovplyvnenia. 
   
5. b/ Záujem o aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí – pohybová aktivita vrátane 
športovej činnosti : 

V rámci tejto úlohy bolo vykonané hodnotenie pohybovej aktivity u žiakov základných a 
stredných škôl v okrese Martin. Vyhodnotenie uvedenej úlohy bolo spracované do prednášky 
„Pohybová aktivita u žiakov a študentov regiónu Turiec“ – odprednášané 3 krát: na VI. 
Martinských dňoch hygieny a verejného zdravotníctva, Ústavný seminár RÚVZ a Vedecká 
konferencia „X. Dni hygieny detí a mládeže“ v Bratislave.  

Na XVII. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Životné podmienky 
a zdravie vo Vysokých Tatrách sme sa prezentovali posterom „Telesná zdatnosť žiakov 
základných škôl v Turčianskom regióne“. 

 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 

zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov 
a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom zmapovania 
trendov v tejto oblasti. 

       Termín: realizácia prieskumov na základe požiadavky ÚVZ SR a gestorov 
       Zodpovedný: MUDr. Z. Holečková 

                         Podľa požiadaviek ÚVZ SR.  
 

7.  Výchova pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva:  
 
Účasť na odborných podujatiach,  vzdelávacích aktivitách. 
V 1. polroku roku 2009 sa pracovníci oddelenia zúčastnili na : 

- VI. Martinských dňoch hygieny a verejného zdravotníctva    
- vedeckej konferencii „X. Dni hygieny detí a mládeže“ v Bratislave  
- ústavných seminároch RÚVZ 
- konferencii o aktuálnej legislatíve a podporách v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov v B. 

Bystrici 
- vzdelávacej aktivity SZU v Bratislave:  TK – faktory životného prostredia ohrozujúce 

mladú generáciu v súčasnosti a možnosti ich ovplyvnenia 
- XVII. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Životné podmienky 

a zdravie vo vysokých Tatrách 
- konferencii v Bratislave: „Nové trendy vo výžive 2009“ 

 
8. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax. 

                 Termín: realizácia na základe požiadaviek úradu 
V sledovanom období sa zúčastnilo praxe na oddelení HDM spolu 17 študentov: 
- 14 študentov 3. ročníka a 2 študentky 2. ročníka študijného odboru Verejné 

zdravotníctvo JLF UK Martin,  
- 1 študentka 3. ročníka z Trnavskej univerzity 
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E) POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
Charakteristika 
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím Rámcového dohovoru o kontrole 
tabaku 4. decembra 2003 uznesením č. 667. Následne nato ratifikačný protokol o uzavretí bol 
odovzdaný v sídle Organizácie Spojených národov  4. mája 2004, čím sa Slovensko zaradilo medzi 
prvých trinásť štátov sveta, ktoré ho odovzdali. Na procese prípravy a prijímania dohovoru 
participovala Európska komisia, ktorá pokladá prevenciu fajčenia a kontrolu tabaku za jednu z 
prioritných oblastí verejného zdravotníctva.  
 
Úlohy 
1. Predložiť návrh Národného programu kontroly tabaku  
 
RÚVZ so sídlom v Martine sa podľa požiadaviek ÚVZ SR bude podieľať na príprave podkladov 
Národného programu kontroly tabaku, príp. na jeho pripomienkovaní. 
 
2. Predložiť návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku 
 
RÚVZ so sídlom v Martine sa podľa požiadaviek ÚVZ SR bude podieľať na príprave Akčného 
plánu na kontrolu tabaku, príp. na jeho pripomienkovaní. 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 

kontrolných inštitúcií 
 
RÚVZ so sídlom v Martine sa bude podieľať na výkone kontroly zákona o ochrane nefajčiara v 
rámci kompetencií Zákona 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiara a jeho novele. Informácie o 
vykonaných kontrolách bude poskytovať ÚVZ SR vo štvrťročných intervaloch, príp. požiadaviek 
ÚVZ SR. Tieto údaje by mali byť aj súčasťou výročnej správy RÚVZ so sídlom v  Martine. 
 
4. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2009 
 
V roku 2009 sa súťaž nerealizovala, realizuje sa každé dva roky. 
 
5. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
 
RÚVZ so sídlom v Martine sa podieľa na školeniach ÚVZ SR v prevencii užívania tabakových 
výrobkov. 
 
6. Pripraviť novelu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  
 
RÚVZ so sídlom v Martine podľa požiadaviek ÚVZ SR sa bude podieľať na príprave novely 
zákona, príp. na jeho pripomienkovaní. 
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F) OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Úlohy 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, ktorým 

možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade 
s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ.  
 

-     Plánovanie imunizácie: 
- plánovanie imunizácie v okr. Martin  Turčianske Teplice bolo v súlade s očkovacím 

kalendárom vydávaným hlavným hygienikom SR pre rok 2009 
 
- Organizovanie a zabezpečenie realizácie  očkovania: 

- zabezpečené v spolupráci s lekármi prvého kontaktu pre deti i dospelých - pravidelné 
povinné očkovanie v rámci Národného imunizačného programu a odporúčané očkovania   

- očkovanie proti sezónnej chrípke zabezpečené  spolupráci s lekármi prvého kontaktu 
- zabezpečené v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení a ústavov 

sociálnej starostlivosti (očkovanie zdravotníckych pracovníkov, pacientov v chronickom 
dialyzačnom programe, pacientov v príprave do chronického dialyzačného programu, 
očkovanie novorodencov HBsAg pozitívnych matiek, očkovanie pacientov s indikovanými 
diagnózami) 

- zabezpečené v spolupráci s ambulanciou pre cudzokrajné choroby MFN Martin 
- v špecifických prípadoch v spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi 
- organizačné zabezpečenie očkovania pandemickou vakcínou 

 
- Kontrola imunizácie 

- priebežná kontrola zaočkovanosti v okr. Martin a Turčianske Teplice – PC evidencia 
očkovancov 

- administratívna kontrola očkovania bola realizovaná v mesiaci september – kontrolované 
obdobie: od 1.9.2008 do 31.8.2009 

 
-     Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním: 

- priebežné konzultácie pre lekárov a laickú verejnosť v problematike ochorení 
preventabilných očkovaním 

- zabezpečenie a reakizácia surveillance sezónnej chrípky 
- zabezpečenie a realizácia surveillance pandemickej chrípky v rámci fázy 4. až 6. 

pandemckej pripravenosti 
 
Ad manažment očkovania: 

- podklady a podnety pre zasadania Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR (doc. 
Hudečková – podpredseda PSPI) 

- podklady pre zasadanie Pracovnej skupiny J07 pre kategorizáciu vakcín (predseda doc. 
Hudečková) 

- podklady pre kategorizáciu vakcín, zmeny indikačných a preskripčných obmedzení vakcín  
- účasť na zasadaní PSPI ÚVZ SR – 2x (Hudečková) 
- účasť na zasadaní Pracovnej skupiny J07 pre kategorizáciu vakcín – 2x (Hudečková) 
- účasť na zasadaní Kategroizačnej komisie 2x (Hudečková) 
- kontrola chladového reťazca vakcín na pediatrických ambulanciách okresov Martin, 

Turčianske Teplice 
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- aktuálna informovanosť lekárov primárneho kontaktu pre deti a dospelých o novinkách 
a problémoch v oblasti imunizácie 

- odborný seminár pre lekárov primárneho kontaktu – príprava na pandémiu chrípky   
- propagácia očkovania a edukácia zdravotníckych pracovníkov, ako aj laikov v problematike 

imunizácie 
- aktuálne informovanosť a edukácia zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov štátnej správa 

a samosprávy v okr. Martin a Turčianske Teplice o problematike pandemickej chrípky 
a zabezpečenia preventívnych opatrení 

 
2. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 

programu v SR. 
 

Zaočkovanosť v rámci pravidelného povinného očkovania v okresoch Martin a Turčianske 
Teplice podľa kontrolovaných ročníkov narodenia je dlhodobo na veľmi vysokej úrovni 
a nižšiu ako 95% zaočkovanosť evidujeme len v Detskom domove Martin na tzv. azylovom 
oddelení, kde sú umiestnené deti s trvalými kontraindikáciami očkovania.  
 
Výsledky kontroly očkovania k 31.8.2009: 
 
 

      Základné očkovanie proti DTP-HIB-VHB-POLIO 
Ročník narodenia okr. Martin  % okr. Turčianske Teplice % 

2007 98,28 100,00 
 
 
 
      Preočkovanie proti DTP 

Ročník narodenia okr. Martin  % okr. Turčianske Teplice % 
2005 99,03 98,98 
2002 99,33 100,00 
1995 99,51 98,84 

 
 
    MMR – základné očkovanie 

Ročník narodenia okr. Martin  % okr. Turčianske Teplice % 
2007 97,67 100,00 
2006 99,88 100,00 

 
 
     MMR  - preočkovanie 

Ročník narodenia okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 
1997 99,29 99,31 

 
 

    Poliomyelitída – základné očkovanie - IPV 
Ročník narodenia okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 

2007 98,28 100,00 
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Poliomyelitída – preočkovanie –  IPV 
 

Ročník narodenia 
okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 

IPV IPV 
1995 99,51 98,84 

 
 
 

     Očkovanie adolescentov proti VHB 
Ročník narodenia okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 

1997 94,29 99,31 
 
 
 

    Základné očkovanie proti TBC 
Ročník narodenia okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 

2008 98,04 98,99 
 
 
 

    Preočkovanie tuberkulín negatívnych detí 
Ročník narodenia okr. Martin  % okr. Turčianske Teplice % 

1997 100,00 100,00 
1996 100,00 100,00 

 
 

 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
Charakteristika  
Ochrana a podpora zdravia pracujúcej populácie je jedným zo základných predpokladov 
ekonomickej prosperity a  rozvoja spoločnosti. Činnosť orgánov verejného zdravotníctva sa 
zameriava na  pracoviská s výskytom  zdraviu škodlivých faktorov  práce a pracovného prostredia, 
ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie ľudí tým, že predstavujú reálne zdravotné riziká. Ide 
najmä o zdravotné riziká z fyzikálnych faktorov, chemických faktorov vrátane karcinogénnych a 
mutagénnych faktorov,  biologických faktorov, fyzickej záťaže pri práci a psychickej pracovnej 
záťaže. Výkonom štátneho zdravotného dozoru sa kontroluje plnenie povinností zamestnávateľov 
vyplývajúcich z legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci harmonizovaných s 
právom Európskych spoločenstiev. 
V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh  v oblasti verejného zdravotníctva dosiahnuť pre pracujúcu 
populáciu v SR kvalitné pracovné zdravotné služby. Tieto služby priamo na pracovisku 
zamestnávateľa zabezpečia integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania a pracovných 
úrazov, k ochrane a podpore zdravia, s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť 
zamestnancov v priebehu ich zamestnania s cieľom udržať práceschopnosť zamestnancov. Tento 
systém, ktorý garantuje najlepšiu prevenciu a zníženie nákladov na odškodnenie chorôb 
z povolania, alebo iných ochorení súvisiacich s prácou, sa v súčasnosti v SR začína budovať. 
Snahou je zabezpečiť u  všetkých zamestnávateľov prostredníctvom týchto služieb dohľad nad 
pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 
 
 

379



Ciele 
Na zabezpečenie zlepšenia zdravotného stavu pracujúcej populácie je potrebné odborne 
usmerňovať prijímanie efektívnych preventívnych a ochranných opatrení povinnými subjektami  a 
identifikovať na pracoviskách zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia, 
kategorizovať pracovné činnosti zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík z dôvodu 
zabezpečenia zvýšeného zdravotného dohľadu pre zamestnancov spolu s výkonom cielených 
lekárskych preventívnych prehliadok. Dosiahnutiu tohto cieľa napomáha aj realizácia 
intervenčných programov na zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov. 
Ukazovateľom efektívnosti realizovaných opatrení zameraných na  prevenciu  a ochranu zdravia pri 
práci je postupné znižovanie počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a miery 
zdravotného rizika pri práci,  ako aj  výskytu chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 
Dôležitým predpokladom na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pracujúcej populácie v 
SR je najmä zodpovedný prístup zamestnávateľov k ochrane a podpore zdravia zamestnancov a 
vytvorenie funkčného systému pracovných zdravotných služieb.  
 
Úlohy 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  prostredia, 

pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory, 
karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  dlhodobé nadmerné a 
jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce. 

 
Oddelenie PPLaT RÚVZ Martin bude túto úlohu naďalej rozvíjať tak, ako v predchádzajúcich 
obdobiach so zreteľom najmä na ochranu a podporu verejného zdravia populácie regiónu 
a v súčinnosti s platnou legislatívou Slovenskej republiky, ako aj legislatívnych úprav EÚ 
a quidelines WHO: 

• Pri usmerňovaní právnych subjektov, 
• pri riešení úloh a problematík pracovných zdravotných služieb, 
• vo výkone zdravotného dohľadu, sledovaní zdravotného stavu pracovníkov, vhodnom 

zaraďovaní na prácu podľa zdravotnej a odbornej spôsobilosti, 
• poradenstvom podnikateľským subjektom pri identifikácii všetkých rizík       

a nebezpečenstiev na pracovisku, pri objektivizácii rizikových faktorov, 
• pri návrhoch opatrení na elimináciu, alebo aspoň zníženie rizikových faktorov       

v pracovnom prostredí, na takú únosnú mieru, aby bola zachovaná podpora a ochrana 
zdravia zamestnancov a zdravé pracovné a životné podmienky, 

• vykonávaním štátneho zdravotného dozoru u všetkých podnikateľských subjektov, 
• kontrolovaním dodržiavania legislatívnych úprav na úseku zdravých životných 

a pracovných podmienok a na úseku ochrany a podpory zdravia pracovníkov, 
• v rámci poradne zdravej a bezpečnej práce a v spolupráci s poradňou zdravia sledovaním 

zdravotného stavu vybraných skupín populácie pracovníkov najmä v rizikových faktoroch 
preventabilných civilizačných ochorení, 

• sledovaním výsledkov a intervalov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, 
• kontrolovaním zaraďovania pracovníkov do pracovného procesu na základe posúdenia 

zdravotnej spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou, 
• prípadnými sankciami uloženými prevádzkovateľom za neplnenie opatrení na ochranu 

zdravia na pracoviskách, kde pracovníci vykonávajú rizikové práce, 
• evidovaním počtov osôb vykonávajúcich rizikové práce s karcinogénnymi a mutagénnymi 

faktormi podľa kategórií rizika v jednotlivých právnych subjektoch, 
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• evidovaním jednotlivých organizácií, v ktorých sa pracuje s karcinogénnymi a 
mutagénnymi faktormi a kde sa vyskytujú pracovné procesy s rizikom chemickej 
karcinogenity, 

• vykonávaním previerok zameraných na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri práci 
s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami, 

• overovaním a vyžadovaním osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými 
a jedovatými látkami a prípravkami. 

  
Vykonávanie komplexného ŠZD prioritne na pracoviskách s vyhlásenou 4. a 3. kategóriou RP 
Vykonávanie komplexného ŠZD aj na pracoviskách s 2. kategóriou rizika podľa závažnosti 
problematiky (zvýšenie frekvencie/periodicity lekárskych prehliadok).  
 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru je zo strany zamestnancov oddelenia PPLaT RÚVZ 
v Martine venovaná zvýšená pozornosť subjektom, v ktorých sú vyhlásené rizikové práce 
(pracovné činnosti zaradené do 3. a 4. kategórie podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. o 
podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z 
hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií), ale aj subjektom, 
kde sú v pracovnom prostredí prekročené (alebo sú atakované) limitné hodnoty jednotlivých 
faktorov pracovného prostredia a kde RP nie sú vyhlásené. Počet exponovaných pracovníkov v 
roku 2009 zaradených v rizikových prácach je celkom 3 904 pracovníkov, z toho žien 1 591 na 652 
pracoviskách.  
V  roku 2009 bolo v rámci výkonu ŠZD pracovníkmi oddelenia PPLaT RÚVZ v Martine 
skontrolovaných 115 subjektov s vyhlásenými rizikovými prácami a so zabezpečenou pracovnou 
zdravotnou službou (PZS). Výkon ŠZD bol zameraný na kontrolu stavu pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsob znižovania rizík, na kontrolu výsledkov vykonaných 
objektivizácií škodlivých faktorov pracovného prostredia a kontrolu vypracovania prevádzkových 
poriadkov a posudkov o riziku. 
V prípade neprekročenia limitných hodnôt prevádzkovatelia nezaraďujú pracovné činnosti do 2. 
kategórie rizika. Sústreďujú sa iba na tretiu a štvrtú kategóriu a v prípade nezaradenia do tretej, 
alebo štvrtej kategórie, nemajú vedomosti o povinnosti zaradiť pracovné činnosti aj do druhej 
kategórie. Výkon ŠZD na pracoviskách, kde sú pracovné činnosti zaradené do 2. kategórie rizika je 
vykonávaný priebežne a nie je taký intenzívny, vzhľadom na snahu venovať zvýšenú pozornosť 
rizikovým prácam. Všeobecne možno konštatovať, že právne subjekty nejavia snahu znižovať 
riziká, vyskytujúce sa v pracovnom procese a ich pozornosť sa v lepšom prípade zameriava iba na 
splnenie nevyhnutných legislatívnych povinností a nie na to, aby sa riešili konkrétne riziká na 
pracoviskách. Výsledkom sú identifikácie a posúdenia rizík, posudky o zdravotnej spôsobilosti, 
ktoré síce názvom korešpondujú s povinnosťou prevádzkovateľa, náplňou a obsahom sú však 
v priamom rozpore s platnou legislatívou.  
Počet exponovaných pracovníkov v roku 2009, zaradených v 2. kategórii rizika a evidovaných 
oddelením PPLaT RÚVZ so sídlom v Martine je celkom 841 pracovníkov, z toho žien 94. 
  
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 

zamestnancov 
 
Oddelenie PPLaT RÚVZ Martin na základe zisťovaných rizikových faktorov práce a zvýšeného 
počtu návrhov na  šetrenie podozrení na chorobu z povolania a šetrení chorôb z povolania s cieľom 
zlepšiť životné a pracovné podmienky pracovníkov vykonávajúcich práce a rizikové práce  navrhol 
intervenčné aktivity vo vybraných podnikoch regiónu  - „zdravé pracoviská“ : 
 

 AFE Foundry s.r.o. Martin – spoločnosť ukončila činnosť 
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 TATRA nábytkáreň Martin a.s. 
 Trim Leader a.s. Košťany nad Turcom 

 
Zhodnotenie plnenia je uvedené vo vyhodnotení programov a projektov oddelenia PPLaT RÚVZ 
Martin za rok 2009. 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 

zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych 
úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah 
špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri 
práci. 

 
Zamestnanci oddelenia PPLaT RÚVZ Martin celoživotným odborným vzdelávaním pracovníkov 
nielen v odbornej problematike, ale aj v problematike legislatívy SR a EÚ v oblasti ochrany 
a podpory zdravia, bezpečnej práce a prevencie, zabezpečujú efektívny štátny zdravotný dozor v 
oblasti ochrany zdravia pri práci zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov 
vyplývajúcich z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev 
s dôrazom, resp. prioritne na : 

 DNJZ 
 psychickú pracovnú záťaž 
 zdravotnícke zariadenia komplexne, s dôrazom na pracovné podmienky a priestory 

  
Psychická pracovná záťaž 
 
Najviac osôb v rizikovom faktore psychická pracovná záťaž, kategória 3 je vyhlásených v  
zdravotníctve, školstve a zariadeniach sociálnych služieb - odstraňovať, resp. eliminovať riziko 
psychickej pracovnej záťaže je v týchto zariadeniach nemožné, nakoľko pracovníci pracujú pod 
psychickým tlakom, v časovej tiesni. V práci sa vyžaduje neustála pozornosť a pohotovosť. 
 
V oblasti prevencie rizikovému faktoru psychická pracovná záťaž sa venuje odd. PPLaT už 
niekoľko rokov. 

  počet zamestnancov vykonávajúcich  práce v regióne Turiec s rizikom 
 psychická pracovná záťaž (celkom 747/žien: 648) 

• kat. 3: celkom 747/žien 648 
 
Podľa vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou 
záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci zabezpečuje 
hodnotenie psychickej pracovnej záťaže zamestnávateľ prostredníctvom odborných 
špecializovaných zdravotníckych pracovníkov (lekára PZS, psychológa PZS). Nato, aby sme mohli 
konštatovať, že situácia je dobrá, je ešte veľmi zavčasu, ale „blýska sa na lepšie časy“. 
  
DNJZ 
Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru sa zameriavajú odborní pracovníci oddelenia PPLaT 
RÚVZ Martin na poskytovanie individuálnych informácii pre právne subjekty  k identifikácii, 
objektivizácii, posudzovaniu a hodnoteniu rizikových faktorov práce a poradenstva k zdravému 
životnému štýlu a zdravých pracovných podmienok na jednotlivých dozorovaných pracoviskách. 

Posudzovanie rizika DNJZ je mimoriadne náročné a dá sa zvládnuť len s príslušnými praktickými 
a odbornými skúsenosťami, preto  vyhlásenie rizikových prác z titulu DNJZ zostáva na iniciatíve 
orgánu verejného zdravotníctva. 
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  počet zamestnancov vykonávajúcich práce v regióne Turiec s rizikom 

 fyzická záťaž – DNJZ ( celkom 94/žien 59) 
• kat. 3: celkom 94/žien 59 
• kat. 4 :0 
 

 fyzická záťaž – dynamická (celkom 359/žien 322) 
• kat. 3: celkom 298/žien 270  
• kat. 4: celkom 61/žien 52 
 

 fyzická záťaž – pracovná poloha (celkom 4/žien 0) 
• kat. 3: celkom 4/žien 0 
• kat. 4: 0 
 

 fyzická záťaž – statická (celkom 90/žien 69) 
• kat. 3: celkom 90/žien 69  
• kat. 4: 0 

Pri hodnotení počtu exponovaných pracovníkov možno konštatovať, že sa znížil počet osôb 
pracujúcich v riziku fyzická záťaž – DNJZ (3.kat.) zo 163 na 94 zamestnancov, počet žien zo 107 
na 59; zvýšil sa počet zamestnancov pracujúcich v riziku fyzická záťaž – dynamická  celkom z 324 
na 359 zamestnancov a z 300 na 322 žien.  
 
Zdravotnícke zariadenia komplexne, s dôrazom na pracovné podmienky a priestory 
 
Odborní pracovníci oddelenia PPLaT sa intenzívne venujú problematike zdravotníckych zariadení 
– so zameraním na kontrolu plnenia legislatívnych úprav SR a EÚ v oblasti dodržiavania 
požiadaviek na pracovné priestory pre výkon správnej zdravotníckej praxe, dodržiavania 
hygienicko – epidemiologického režimu a bariérovej ošetrovateľskej techniky za účelom 
znižovania vzniku a šíreniu NN-nákaz, znižovania a prevencie rizík poškodenia zdravia 
zamestnancov vplyvom nevhodne vykonávaných pracovných činností a nevhodných pracovných 
podmienok. 
Poznatky, získané v rámci tejto špecializovanej činnosti oddelenia PPLaT sú priebežne publikované 
na odborných domácich a zahraničných podujatiach. 
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4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby 
zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v 
súvislosti s prácou.  

 
 

Prehľad o počte podnikateľských subjektov evidovaných v roku 2009 

Právna forma subjektu 

Počet evidovaných subjektov 

rozdelenie podľa počtu zamestnancov 

0 1 -9 10 - 49 50  -  249 250 a viac SPOLU
Podnikateľ-FO-nezapísaný v OR 0 402 33 2 0 437 
Podnikateľ-FO-zapísaný v OR 0 40 6 0 0 46 
Samostatne hospodáriaci roľník (nie v 
podnikovom registri) 0 9 0 0 0 9 
Fyziká osoba príležitostne činná 0 5 0 0 0 5 
Fyzické osoby spolu 0 456 39 2 0 497 
Verejná obchodná spoločnosť 0 3 1 0 0 4 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 0 262 150 53 2 467 
Iná štátna organizácia (príspevková) 0 1 1 1 1 4 
Akciová spoločnosť 0 10 23 27 17 77 
Družstvo 0 1 6 6 0 13 
Spoločnosť komanditná 0 0 0 1 0 1 
Štátny podnik 0 0 0 1 0 1 
Rozpočtová organizácia 0 2 9 6 3 20 
Príspevková organizácia 0 1 4 1 0 6 
Sociálne a zdravotné poisťovne 0 0 2 1 0 3 
Združenie (zväz, spolok) 0 10 1 1 0 12 
Cirkevná organizácia 0 0 0 1 0 1 
Komora (profesná) 0 1 0 0 0 1 
Záujmové združenie právnických osôb 0 1 1 0 0 2 
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 0 12 6 1 0 19 
Okresný a obvodný úrad 0 0 1 0 0 1 
Školské zariadenia 0 4 13 4 1 22 
Zdravotnícke zariadenia 0 27 0 4 2 33 
Právnické osoby spolu 0 335 218 108 26 687 
S p o l u : 0 791 257 110 26 1184 
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 PZS vo firmách - vlastnými odbornými zamestnancami 

RÚVZ 

kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 
      
      
      

počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

počet 
previerok 

počet 
zamestnancov z toho žien

Martin 0 0 0 50 1744 1404 
       
      

 PZS vo firmách - dodávateľským spôsobom 

RÚVZ 
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

počet 
previerok 

počet 
zamestnancov z toho žien

Martin 38 1090 779 107 5609 2448 
       
      

 PZS vo firmách - nemajú 

RÚVZ 
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

počet 
previerok 

počet 
zamestnancov z toho žien

Martin 194 2017 966 21 427 107 
 
Poznámka: 

 nielen PZS, ale aj komplexné ponímanie štátneho zdravotného dozoru/dohľadu nad riešením 
problematiky pracovného prostredia, identifikácie a posúdenia rizík, v náväznosti na posudzovanie 
zdravotnej spôsobilosti na prácu (predpoklad minimálne ďalších 5 rokov budú tieto posudzovania 
vykonávať praktickí lekári), preto je potrebné na túto oblasť činnosti oddelení PPLaT sa zamerať 
dôkladnejšie; 

 naše skúsenosti z posledného obdobia hovoria skôr o nadháňaní si klientov zo strany PZS-siek, 
ako reálne poskytovanie skutočných služieb PZS v komplexnom rozsahu; 

 podklady, ktoré sú orgánu verejného zdravotníctva  počas štátneho zdravotného dozoru 
predkladané (identifikácie a posúdenia zdravotných rizík) sú chybové, nedôsledne spracované, 
pričom uvedené ide na úkor času odborných pracovníkov PPLaT: najmä v usmerňovaní činnosti 
PZS (čo majú a ako majú robiť – pričom neexistuje nástroj na postihnutie PZS za nekvalitne 
spracované podklady, v konečnom dôsledku túto ťarchu znáša zamestnávateľ); vracajú sa nám 
podklady nedopracované -  opakovane sa posudzujú prakticky nezmenené dokumenty aj na 3., 4., 
či x.-tý krát; 

 rovnako je nutné aj zintenzívnenie (zavedenie) spolupráce s praktickými lekármi, príp. lekármi 
PZS, resp. zmluvnými lekármi, vykonávajúcimi prehliadky pre posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu (najmä po predchádzajúcej a najnovšej pripravovanej novele zákona č. 
355/2007 Z.z., 124/2006 Z.z.); 
Zdôrazňujem absenciu jednotného výkazníctva pre regionálne úrady verejného zdravotníctva. Nie 
je celkom jasné, čo je previerka (ukončená záznamom) – konzultácia, resp. vyjadrenie, obhliadka..., 
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napriek tomu, že sú ukončené písomnou formou sa nepočítajú do previerok, napriek tomu, že ich 
význam pre verejné zdravotníctvo je nesporný a bez konzultácie by previerka so záznamom 
veľakrát nemohla byť úspešne ukončená. 
Vykazovanie jednotlivých výkonov má obrovské slabiny a nedostatky, porovnávanie štátneho 
zdravotného dozoru a štátneho zdravotného dozoru bez zohľadnenia náročnosti, časového faktoru 
a následných súvisiacich činností je nereálne. 
Verejné zdravotníctvo (bez ohľadu na to, o aký odbor, oddelenie ide) musí presadzovať celostné 
posudzovanie jednotlivých problematík (HV, HŽP, HDM, PPLaT...), nesmie sa preferovať úzky 
pohľad na odbornú problematiku, bez zavzatia odborných problémov a existujúcich pracovných 
podmienok zamestnancov do riešenej problematiky. Pokiaľ tieto problémy nebudú riešené a 
doriešené, nemôžeme problematiku verejného zdravotníctva posunúť dopredu, o sledovaní odozvy 
vplyvu pracovného prostredia na zdravie zamestnancov ani nehovoriac.  
 
V tabuľke nie sú zahrnuté aj iné zdroje (okrem komplexných previerok), v ktorých orgán 
verejného zdravotníctva rieši problematiku zriaďovania PZS – vlastnými odbornými 
zamestnancami, resp. dodávateľským spôsobom, jedná sa napr. :  

- o niektoré obhliadky v rámci bežného dozoru, konzultácie na pracovisku, poradenská 
a metodická činnosť, čiastočne jednanie v rámci ŠZD a šetrenie podozrení na CHZP... (tak, 
ako to vyplýva z výkazníctva, zavedeného na oddelení PPLaT RÚVZ Martin, nie každý 
výkon je zaevidovaný v súvislosti s PZS, napriek tomu, že sa jej problematika týka 
a nedostatky sa s ňou prejednávajú); 

- o písomné formy – rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, v ktorých RÚVZ Martin – odd. 
PPLaT upozorňuje na takúto legislatívnu povinnosť; 

- o školenia a prednášky pre zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov vykonávané 
odbornými pracovníkmi oddelenia PPLaT; 

 
V regióne Turiec má do 31. 12. 2009 uzatvorenú zmluvu o vykonávaní PZS 135 firiem. 
 
Pracovná zdravotná služba (PZS) má spolupracovať tak so zamestnávateľom ako aj s orgánom 
verejného zdravotníctva, ako mu to ukladá platná legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, verejného zdravotníctva 
a pracovného lekárstva. PZS má povinnosť prevádzkovateľa  upozorniť na nedostatky, má 
navrhovať riešenia na ich odstránenie a neposkytovať mu neúplné, zavádzajúce a nepresné 
informácie a hľadať, ako by sa dala legislatíva obísť a neplniť povinnosti vyplývajúce z platných 
právnych predpisov. Zámerom pre vznik PZS-iek bolo aj čiastočné „odbremenenie“ činnosti 
pracovníkov PPLaT na RÚVZ v SR, resp. ako pomoc pri ich činnosti. V niektorých 
prípadoch existujú závažné pochybnosti o kompetentnosti niektorých PZS. Zhodnotenie prínosu 
pre konkrétne podniky, resp. kvalitu vykonávania práce jednotlivými PZS môžeme začať hodnotiť 
ako veľmi premenlivú z hľadiska poskytovanej kvality služieb. Nie všetky PZS však pristupujú 
k napĺňaniu povinností, vyplývajúcich z platnej legislatívy rovnako a nie zriedkavým javom sa 
stáva, že PZS informuje a doporučuje prevádzkovateľovi postupy, ktoré nielenže nekorešpondujú s 
platnou legislatívou, ale sú v priamom rozpore s ňou. 
Problematika kvality pracovného prostredia a náväznosti na PZS je odbornými pracovníkmi 
oddelenia PPLaT riešená prednostne (hneď po vybavení množstva zbytočne vydávaných 
rozhodnutí a záväzných stanovísk, odborných vyjadrení a stanovísk a bude učinené zadosť 
neuveriteľne byrokratickej administratíve), nakoľko len komplexne a účelne poskytované služby 
(PZS) v ochrane a podpore zdravia sú prínosom pre zamestnanca a zamestnávateľa.  
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H) OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
Úlohy 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným 

dôrazom na detskú populáciu 
 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia zabezpečovalo realizáciou preventívnych 
opatrení na ochranu zdravia pri schvaľovaní umiestňovania stavieb, s dôrazom na to, aby neboli 
v obytnej zástavbe umiestňované prevádzky s negatívnym vplyvom na populáciu. 

 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 

environmentálneho hluku 
 

V rámci  schvaľovacích konaní na  umiestnenie stavieb, kde je predpoklad zhoršenia hlukových 
pomerov, resp. ovplyvnenia vnútorného prostredia budov hlukom z dopravy, resp. iných zdrojov  
vyžadujeme vypracovanie hlukových  štúdií a realizáciu opatrení na zníženie expozície hlukom. 
Predmetom posudzovania je aj možné ovplyvňovanie vnútorného prostredia budov hlukom  
z prevádzok umiestnených napr. v parteri bytových domov. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody 

a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
 
      K problematike pitných vôd: 

 
Vo všetkých obciach okresov Martin a Turčianske Teplice sú rozvody verejných vodovodov 
v správe vodárenskej spoločnosti.  Pitná voda dodávaná systémom  verejných vodovodov v našom 
regióne  dlhodobo vykazuje veľmi dobrú kvalitu, nie sú prekračované  limity zdravotne 
významných ukazovateľov.  
 

K problematike prírodných vôd na kúpanie: 
 

Vyhlásené prírodné kúpacie oblasti sa v spádovom území RÚVZ v Martine nenachádzajú. Prírodné 
lokality v regióne (Ontário Biele brehy Sučany a Lipovecké jazerá – štrkovisko, Ďanová)  sú čoraz 
vo väčšej miere využívané na  neorganizovanú rekreáciu - divoké  táborenie,  prípadne ako 
prímestská rekreačná oblasť spojená s kúpaním sa v jazere, hlavne v čase  priaznivého počasia. 
Verejnosť bola informovaná prostredníctvom regionálnej tlače o tom, že v regióne nie sú schválené 
prírodné kúpaliská, že kúpanie je na vlastné riziko, čo je uvedené aj na webovej stránke RÚVZ 
Martin.  

 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
  
Oddelenie HŽP zabezpečuje systematické monitorovanie kvality pitnej vody v rámci hromadného 
zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov podľa vypracovaného 
harmonogramu odberu vzoriek. Spolu bolo za vyhodnocované obdobie odobratých 164 vzoriek 
v rozsahu minimálneho rozboru a 15 vzoriek v rozsahu úplného rozboru podľa NV SR č.354/2006 
Z.z..  
 
Kvalita vody na kúpanie je monitorovaná v okresoch Martin a Turčianske Teplice počas letnej 
sezóny na  4 umelých kúpaliskách a na troch krytých kúpaliskách s celoročnou prevádzkou. Do 
monitorovania kvality vody na kúpanie boli zaradené aj bazény novovybudovaného areálu SLK a.s.  
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Turčianske Teplice vzhľadom na to, že poskytujú služby verejnosti, nie len kúpeľným hosťom v 
rámci kúpeľnej starostlivosti. Za vyhodnocované obdobie bolo odobratých spolu 27 vzoriek 
bazénovej vody, 3 vzorky z vírivých vaní a 20 sterov pre stanovenie kvality prostredia v rámci 
cielených kontrol zameraných na komplexné hodnotenie starostlivosti prevádzkovateľa o hygienu 
prostredia (vybavenosť pre návštevníkov – šatne, sprchy, plochy okolo bazéna). Na hodnotenie 
kvality vody sa využívajú aj výsledky kontroly kvality vody na kúpanie zabezpečované 
prevádzkovateľmi kúpalísk.  
Prírodné lokality  Ontário Biele brehy Sučany a Lipovecké jazerá – štrkovisko, Ďanová neboli 
vyhlásené krajským úradom životného prostredia za vody vhodné na kúpanie, preto sa monitoring 
vzoriek vôd nevykonával.  
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre 

potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
 
Po jeho vypracovaní UVZ SR sa budeme podieľať na napĺňaní údajov v rámci našich možností  

získavania potrebných podkladov. 
 
 
I) LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK 
 

nerealizuje sa 
 
 
J) OBLASŤ  LEKÁRSKEJ  MIKROBIOLÓGIE 
 

nerealizuje sa 
 
 
K) ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Úlohy 
1. Spolupracovať so SZU v Bratislave na príprave koncepčných odborných podkladov 

nutných pre odborné zabezpečenie pregraduálneho štúdia a postgraduálneho vzdelávania 
pracovníkov verejného zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve.  
 
Odborní pracovníci oddelenia PPLaT spolupracujú s JLFUK Martin na príprave koncepčných 
odborných podkladov nutných pre odborné zabezpečenie pregraduálneho štúdia a 
postgraduálneho vzdelávania pracovníkov verejného zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve.  

V prípade záujmu oddelenie PPLaT môže svoje poznatky a odborné podklady pre odborné 
zabezpečenie pregraduálneho štúdia a postgraduálneho vzdelávania pracovníkov verejného 
zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve poskytnúť aj SZU Bratislava. 
 

2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva.  
 
Na oddelení PPLaT počas sledovaného obdobia boli realizované praktické cvičenia  pre 
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študentov 3. roč. JLFUK v Martine – odbor verejné zdravotníctvo v dennom štúdiu.  

Odd. PPLaT sa venuje odbornej príprave a praktickej výučbe študentov štúdia verejného 
zdravotníctva. Na praktickej výučbe na oddelení PPLaT  RÚVZ Martin sa zúčastňujú študenti 
v rámci súvislej letnej praxe z vysokých škôl: SZU, FVZ – odbor: verejné zdravotníctvo, 
Bratislava; TU FzSP, FVZ – odbor: verejné zdravotníctvo, Trnava. 

Podľa požiadaviek študentov v odbore verejné zdravotníctvo im poskytujú pracovníci odd. 
PPLaT odborné materiály pre vypracovanie diplomových prác.  

 
Oddelenie PCZ a VkZ 

V roku 2009 - JLF UK Martin odbor verejné zdravotníctvo – denná forma – 4 hodiny 2x 
týždenne – 6 týždňov – podľa časového harmonogramu na školský rok 2008/2009 – letný semester 
17 študentov. 
 
 
INFORMATIZÁCIA  INŠTITÚCIÍ  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Úloha 
1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie IS ÚVZ 

na všetkých úrovniach a vedných odboroch verejného zdravotníctva. 
 

 Dopracovať projekt budovania IS RÚVZ Martin, ktorý slúži na zber, vytváranie, 
spracovanie a ukladanie údajov vznikajúcich činnosťou všetkých odborných útvarov 
s väzbou na IS ÚVZ SR podľa aktuálnych potrieb a skúseností z praxe. 
 
Projekt budovania IS RÚVZ Martin v plnom rozsahu závisí od projektu budovania IS ÚVZ 
SR a preto by mal aj náš projekt vychádzať z potrieb a úloh obsiahnutých v tomto projekte. 
Zatiaľ sú vybudované dielčie projekty pre odbory: 
- epidemiológie  - EPIS 
- hygieny výživy, hygieny detí a mládeže – Kontrola a ochrana zdravej výživy 
- hygieny životného prostredia – Informačný systém o kvalite vody na kúpanie 
Všetkých uvedených projektov sa aktívne zúčastňujeme a činnosť oddelení v rámci IS je 
podriadená požiadavkám kladeným na jednotlivé projekty. 
Okrem týchto projektov postupne dopracovávame projekt na evidenciu výkonov 
jednotlivých oddelení, evidenciu rizikových prác a chorôb z povolania a taktiež evidenciu 
preočkovania populácie. 

 
 Stanoviť časovú postupnosť krokov budovania a zavádzania IS RÚVZ Martin. 
Časová postupnosť je závislá na časovej postupnosti budovania IS ÚVZ SR. 
 

 Priebežne obmieňať hardwarové vybavenie podľa potrieb vyplývajúcich z potrieb 
budovania IS RÚVZ Martin. 
Postupné obmieňanie hardwarového vybavenia podľa finančných možností. 

 
 Priebežne dovybaviť software podľa potrieb vyplývajúcich z potrieb budovania IS RÚVZ 

Martin. 
Priebežné softwarové vybavenie podľa finančných možností 

 
 Previesť dobudovanie LAN siete na báze OS WIN2003 SERVER s možnosťou postupného 

pripojenia všetkých užívateľov IS RÚVZ Martin 
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      Bolo zrealizované 31.3.2008. 
 

 V rámci budovania IS ÚVZ zabezpečiť prepojenie LAN siete RÚVZ Martin s ostatnými 
RÚVZ SR a ÚVZ SR (vytváranie VPN). 
Táto úloha je zatiaľ v riešení. 

 
 Spracovanie programového vybavenia pre zabezpečenie bezchybného a spoľahlivého chodu 

jednotlivých podsystémov IS RÚVZ Martin 
Postupne, podľa spracovaných projektov. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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ODDELENIA HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 
 

1.  Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným dôrazom 
na detskú populáciu 
V rámci NEHAP III, regionálneho prioritného cieľa Akčný plán pre životné prostredie 
a zdravie detí sú RÚVZ Michalovce plnené aktivity:                                                                      
- monitoring kvality pitných vôd dodávaných verejnými vodovodmi 
- monitoring kvality vôd na kúpanie v prírodných a umelých kúpaliskách 
V roku 2009 bolo odobratých a vyšetrených: 
- 155 pitných vôd, z okresu Michalovce 99 vzoriek pitných vôd, z okresu Sobrance 56 
pitných vôd. Z celkového počtu 155 vzoriek bolo 137 vzoriek vyšetrených v rámci 
kontrolného monitoringu a 18 vzoriek vôd v rámci preverovacieho monitoringu, 
Úloha splnená 
- 60 bazénových vôd z 10 bazénov, ktoré až na ukazovateľ reakcia vody - pH (bazén pri 
hoteli Eurobus, bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov) a Staphylococcus aureus 
(bazén v Plavárni Michalovce) vyhoveli Vyhláške MZ SR č. 72/2008 Z.z.. Prevádzkovatelia 
umelých kúpalísk boli na prekročenie medzných hodnôt  vyššie uvedených ukazovateľov 
písomne upozornení a zároveň boli vyzvaní na zabezpečenie nápravy. Za opakované 
prekročenie MH ukazovateľa pH bola prevádzkovateľovi uložená sankcia. 
Úloha splnená 
- 56 vzoriek rekreačných vôd z 2 prírodných kúpalísk, Zemplínska Šírava (ZŠ) 
a Vinianske jazero(VJ), z toho 40 vzoriek zo ZŠ a 16 vzoriek z VJ. Z celkového počtu vzoriek 
boli v 20 vzorkách (35,7%) prekročené MH stanovené NV SR č. 87/2008 Z.z.. 
Úloha splnená 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 
Táto úloha vychádza zo zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí, ktorý určuje vypracovanie  strategických hlukových máp a akčných 
plánov pre všetky aglomerácie (časť územia, ktorá má viac ako 100 000 obyvateľov), väčšie 
pozemné komunikácie, väčšie železničné dráhy a pre väčšie letiská. Oddelením HŽPaZ 
v rámci prevencie hluku v životnom prostredí sú sledované zhodnotenia vplyvu hluku 
v životnom prostredí a navrhované opatrenia na jeho elimináciu v rámci predkladaných 
návrhoch územných plánov. V roku 2009 bolo odd. HŽPaZ vydaných 14 záväzných a 
odborných stanovísk.  
Úloha sa priebežne plní 
 
3.   Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej  
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
Úloha sa plní v rámci Programov a projektov ÚVZ, viď Úloha 1.6., 1.8. a 7.1. 
Pitná voda:  
Neboli prijaté opatrenia 
Prírodné vody na kúpanie: 
Neboli prijaté opatrenia 
Úloha sa priebežne plní 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
a) Monitoring kvality pitnej vody na spotrebisku v súlade s platnou legislatívou, príprav 
a podkladov pre správu EÚ 
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V roku 2009 bolo z verejného vodovodu odobratých a vyšetrených 155 vzoriek pitných vôd, 
z okresu Michalovce 99 vzoriek pitných vôd, z okresu Sobrance 56 pitných vôd. Z celkového 
počtu 155 vzoriek bolo 137 vzoriek vyšetrených v rámci kontrolného monitoringu a 18 
vzoriek vôd v rámci preverovacieho monitoringu. Z celkového počtu vzoriek bola v 22 
vzorkách pitných vôd (14,19%)  prekročená limitná hodnota stanovená NV SR č. 354/2006 
Z.z., a to v 6 vzorkách (3,87%) boli prekročené medzné hodnoty v chemických 
ukazovateľoch (Fe, mangán, hliník), 17 vzoriek vôd (10,97%) nevyhovelo 
v mikrobiologických ukazovateľoch (koliformné baktérie, Enterokoky, E coli, kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 27 a 37 oC).  Opakovanými laboratórnymi rozbormi vzoriek pitných  vôd  
nebolo potvrdené prekročenie limitných hodnôt.  
Výsledky vzoriek pitných vôd sú pravidelne zadávané a spracované v programe VYDRA. 
Úloha splnená 
 
b) Monitoring kvality vody prírodných kúpacích oblastí v súlade s platnou legislatívou,    
príprava podkladov pre správu EÚ 
Z prírodných kúpalísk, nachádzajúcich sa v okrese Michalovce, bolo odobratých 56 vzoriek 
rekreačných vôd, z toho 40 vzoriek zo ZŠ (5 odberových miest) a 16 vzoriek z VJ (dve 
odberové miesta), ktoré boli vyšetrené v laboratóriách RÚVZ Košice. Na náklady 
prevádzkovateľov bolo odobratých a vyšetrených zo ZŠ 29 vzoriek a z VJ 14 vzoriek vôd. Zo 
Zemplínskej Šíravy boli prekročené medzné hodnoty v chemických ukazovateľoch: celkový 
fosfor – Hôrka, Kamenec (po 1 vzorke - 30%), v biologických ukazovateľoch: riasy – Hôrka, 
Medvedia hora (po 1 vzorke -12,5%). Mikrobiologické ukazovatele na ZŠ neboli prekročené. 
Prekročenie limitných hodnôt ukazovateľa riasy bolo zaznamenané len pri jednom odbere na 
ZŠ, stredisko Hôrka  a Medvedia hora. Následným odberom nebolo potvrdené prekročenie 
limitnej hodnoty. Z Vinianskeho jazera boli medzné hodnoty prekročené len v chemických 
ukazovateľoch:  priehľadnosť - odberové miesto č. 1 a 2  (po 100%). Biologické a 
mikrobiologické ukazovatele na VJ neboli prekročené. 
Na prírodných kúpaliskách ZŠ a  VJ nebol zaznamenaný výskyt vodného kvetu ani množstvo 
cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet nad limit stanovený NV SR.  
Výsledky vôd boli priebežne zadávané do IS a zverejňované aj na webovej stránke RÚVZ 
Michalovce. 
Údaje z monitoringu  vôd na kúpanie z prírodných kúpalísk boli spracované v správe 
o vyhodnotení kúpacej sezóny, ktorá bola zaslaná na ÚVZ SR. 
     Úloha splnená. 
 
c) Cyanobaktérie 
S plnením tejto úlohy sa začalo v II. Q 2009, v rámci ktorej sa vykonávali vizuálne obhliadky 
prírodných kúpalísk a odbery vzoriek vôd. Na základe laboratórnych rozborov vzoriek vôd 
nebola prekročená medzná hodnota  cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet. Dňa 
14.7.2009 boli v rámci úlohy odbornými zamestnankyňami ÚVZ SR v Bratislave odobraté 
vzorky vôd z prírodného kúpaliska Zemplínska Šírava (ZŠ), odberové miesto Biela hora, 
Hôrka, Medvedia hora, Kamenec a z Vinianskeho jazera (VJ). Z výsledkov analýz vzoriek 
vôd z prírodných kúpalísk ZŠ a VJ vykonaných akreditovaným pracoviskom ÚVZ SR 
vyplýva, že na základe ukazovateľov cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet 
a chlorofyl a možno vzorky povrchovej vody považovať za vodu vhodnú na kúpanie podľa 
NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská (ďalej len „NV SR č. 87/2008 
Z.z.“). 
    Úloha splnená. 
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ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY  
 
1. Zabezpečenie nezávislého a objektívneho výkonu ŠZD a úradnej kontroly potravín  
V roku 2009 bol štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín vykonávaná priebežne 
podľa  Viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávanej RÚVZ so sídlom 
v Michalovciach aktualizovaný na rok 2009 na základe usmernenia ÚVZ SR Bratislava.    
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov SR 
- na našom úrade je zriadená poradňa zdravej výživy 
- sledujeme výživový stav obyvateľstva v súlade s projektom  „3.2. Sledovanie 
výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“ – viď. Príloha č.1 
- vykonávame v rámci prednáškovej činnosti výchovu obyvateľstva k zdravým 
stravovacím návykom (školenie podnikateľov cez SČK)  
- zdravotnovýchovnú činnosť vykonávame pri odborných konzultáciách pre 
podnikateľov ale aj pri výkone   ŠZD a úradnej kontrole potravín.  
 
3. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly potravín 
Úloha sa plnila v zmysle plánu úradnej kontroly potravín rozpracovaného na podmienky 
nášho úradu;  viď. Príloha č.2 – Správa z úradnej kontroly potravín za rok 2009.  
 
4. Presadzovať preventívne opatrenia v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami (dusičnany, PCB, pesticídy,...) 
V roku 2009 boli vykonávané kontroly potravinárskych prevádzok v rámci plánu úradnej 
kontroly potravín, vrátane odberov vzoriek, ich posudzovaním a vyvodzovaním nápravných 
opatrení v prípade nedodržiavania stanovených limitov. 
Na zistenie obsahu dusičnanov a dusitanov v potravinách pre dojčatá a malé deti bolo 
odobratých 10 vzoriek detskej a dojčenskej výživy v originálnom balení z obchodnej siete 
domácej produkcie. Všetky boli vyšetrené v laboratóriách RÚVZ so sídlom v Košiciach. Na 
základe laboratórnych výsledkov v ukazovateli dusičnany boli vyšetrené vzorky posúdené ako 
vyhovujúce požiadavkám platnej legislatívy. Na ukazovateľ dusitany v predmetných 
komoditách nie je určený limit, avšak nameraná hodnota vo všetkých vyšetrených vzorkách 
bola ND (nedetekovateľná).  
Na sledovanie mykotoxínov (aflatoxín B1 a patulín) bolo odobratých 6 vzoriek potravín pre 
dojčatá a malé deti v distribučnej sieti okresu Michalovce, z toho 3 vzorky na patulín a 3 
vzorky na aflatoxín B1. Tieto vzorky boli zaslané na laboratórne vyšetrenie na RÚVZ so 
sídlom v Poprade. Všetky vzorky v sledovanom parametri vyhoveli platnej legislatíve.  
V rámci monitoringu obsahu  rezíduí pesticídov v potravinách pre dojčenskú a detskú výživu 
boli v roku 2009 odobraté 2 vzorky dojčenskej a detskej výživy z dovozu z lekárne v meste 
Michalovce, ktoré boli vyšetrené v laboratóriách RÚVZ so sídlom v Košiciach. Výsledky 
skúšok v sledovaných ukazovateľoch boli ND.   
 
Na sledovanie – monitoring kontaminantov boli odobraté a vyšetrené tieto vzorky: 

 PCB: 2 vzorky detskej a dojčenskej výživy 
 Pb, Cd, Hg: 4 vzorky výživových doplnkov 
 Kumarín: 1 vzorka cereálneho výrobku s obsahom škorice pre deti do 3 rokov 

 
Prehľad udáva Tabuľka č.1 a 2 v Prílohe č.3 
 
6. Rozpracovať spoločné EÚ princípy pre výkon úradnej kontroly potravín v rámci 
viacročných plánov ... 
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Bol vypracovaný v mesiaci január aktualizovaný viacročný plán úradnej kontroly potravín na 
rok 2009 na podmienky nášho úradu, podľa ktorého sa postupovalo. Vyhodnotenie tejto 
úradnej kontroly za rok 2009 je uvedené v Prílohe č.2. 
 
7. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľov pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín prostredníctvom RVSPaK 
Úloha sa plnila,  hlásenia o zdravotnej škodlivosti potravín sú na odd. HV ihneď pracovávané 
a následne je ich výskyt kontrolovaný v distribučnej sieti i skladoch. Zaužívané je aj 
zverejňovania hlásených zdravotne škodlivých potravín v podobe infotexu v lokálnej televízii 
ako aj na paneli vo vstupnom  vestibule nášho úradu. Za rok 2009  bol hlásený výskyt 5 
zdravotne škodlivých výrobkov (2 druhy potravín a 3 druhy materiálov a predmetov určených 
na styk s potravinami). Na základe týchto hlásení bolo vykonaných 9 cielených kontrol. 
Inkriminované výrobky v prekontrolovaných zariadeniach zistené neboli. 
 
Príloha č.1 
 
Názov úlohy: 
3.2. Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie. 
 
1.  Evidenčné číslo úlohy: 3.2. 
 
2.  Riešiteľská organizácia: RÚVZ Michalovce  
 
3.  Gestor úlohy:  ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ so sídlom v Poprade a v Banskej Bystrici  
 
4.  Spoluriešitelia: RÚVZ Michalovce –  1 VŠ, 1 AHE, 1 ambulantná zdravotná sestra   
   
5.  Splnenie cieľa:  
 
 Prostredníctvom monitoringu a intervencie vplývať na zlepšenie stravovacích návykov 
u vybraných skupín dospelej populácie (so zameraním sa na stredne ťažkú prácu). Zisťovanie 
vývoja výživového stavu v sledovaných populačných skupinách. 
 
6.  Popis (metodika) postupu riešenia:  
 
Sledovanie výživového stavu sa uskutočnilo u vybranej populačnej skupiny obyvateľstva 
muži a ženy v zmysle odporúčaných výživových dávok pre obyvateľov SR (Vestník MZ 
SR č. 7-8/1997, číslo SOZO-1586/1997-08 zo dňa 3. marca 1997) v dvoch vekových 
kategóriách : 
♦ stredná práca - ženy - veková kategória 19 - 34 rokov v počte 20, 
♦ stredná práca - ženy - veková kategória 35 – 54 rokov v počte 20, 
♦ stredná práca - muži - veková kategória 19 – 34 rokov v počte 20, 
♦ stredná práca - muži - veková kategória 35 – 59 rokov v počte 20. 
 
 Vybranú populačnú skupinu tvorili : 
- pracovníci potravinárskych zariadení ( pracovníci kuchýň, čašníčky, potravinárske 
predajne).  
 
Každý klient obdržal: 
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- 24 hodinový jedálny lístok, ktorý vyplnil podľa pretlače a po vrátení bol tento 
lístok počítačovo spracovaný pracovníkmi oddelenia HV v programe ALIMENTA, 
- dotazník o životospráve, 
- klinicko – somatický dotazník ( hmotnosť, výška, BMI, WHR, TKs, TKd). 
- Záznamový list pre biochemické vyšetrenie pre tie RÚVZ v SR, ktoré majú 
zriadené Poradne zdravia. V našom poradenskom centre bola všetkým 80 klientom odobraná 
kapilárna krv na vyšetrenie biochemických ukazovateľov lipoproteínového metabolizmu  
(CCHOL, TGL, HDL, LDL, GLU). Vyšetrenie bolo vykonané prístrojom Reflotron. 
 
7.  Podrobný popis dosiahnutých výsledkov: 
 
a) Na našom RÚVZ  v roku 2009 sme vykonali sledovanie výživového stavu u 40 mužov 
a 40 žien v dvoch vekových kategóriách: 
♦ stredná práca - ženy - veková kategória 19 – 34 rokov v počte 20, 
♦ stredná práca - ženy - veková kategória 35 – 54 rokov v počte 20, 
♦ stredná práca - muži - veková kategória 19 – 34 rokov v počte 20, 
♦ stredná práca - muži - veková kategória 35 – 59 rokov v počte 20. 
 
b) U každého klienta v cieľovej skupine bolo vykonané biochemické vyšetrenie 
(CCHOL, TGL, HDL, LDL, GLU) a vypočítaný Atherogenný index), klinicko - somatické 
vyšetrenie (hmotnosť, výška, BMI, WHR, TKs, TKd), bola odobraná rodinná a osobná 
anamnéza a osobné údaje.  
Zároveň každý respondent obdržal dotazník o životospráve  s časťou A : Spotreba potravín 
a pokrmov – kvalitatívne a časťou B : Pohybová aktivita a životospráva a 24 hodinový 
jedálny lístok, ktorý po vyplnení a vrátení štatisticky spracovala pracovníčka HV  v programe 
Alimenta  (24 hodinový  jedálny lístok) a v microsoft excel (Dotazník o životospráve,  
klinicko - somatické údaje, bioechemické údaje a výstup z alimenty). 
 
c) V rámci tohto projektu bolo celkovo biochemicky a  klinicko – somatometricky 
vyšetrených 80 klientov,  jedálne lístky a dotazníky vrátilo 80 klientov.     
 
Spotreba výživových faktorov z údajov v jedálnych lístkoch 
 
Mladšie ženy - energetický príjem bol naplnený na 73,40% OVD, bielkoviny na 136,1%, tuky 
na 89,8%, sacharidy  na 61,5%. Príjem energie neprekročil OVD. Tuky neboli prekročené,  
bielkoviny boli viac prekročené. Spotreba vitamínu C bola prekročená, plnená na 111,3%.  
Príjem tekutín naplnený na 70,0%. Príjem hrubej vlákniny bol nenaplnený 41,2%. Spotreba 
NaCl bola prekročená, naplnená na 112,1%. Príjem cholesterolu nebol prekročený, bol 
naplnený na 68,0%.    
 Mladší muži – energetický príjem bol naplnený na  70,0%, zaznamenali sme zvýšenú 
spotrebu bielkovín 133,2%. Tuky plnené na 78,6% a sacharidy na 61,0%. Spotreba vitamínu 
C nebola prekročená, plnená na 82,5%.  Príjem tekutín bol naplnený na 80,0% a hrubej 
vlákniny na 50,3%.  Spotreba NaCl bola  prekročená  112,8%. Príjem cholesterolu nebol 
prekročený 63,3%.  
 Staršie ženy – energetický príjem bol nenaplnený 83,5%. Bielkoviny boli prekročené 
163,0%. Tuky plnené na 96,0%. Sacharidy boli plnené na 71,9% a vitamín C na  85,8%. 
Príjem tekutín bol naplnený na 70,0%. Príjem hrubej vlákniny bol plnený na 67,0% a soli na 
91,5%. Cholesterol nebol prekročený 55,7%.  
 Starší muži – energia bola plnená na 70,7%. Bielkoviny boli prekročené 134,1%  
a tuky plnené na 91,5%. Sacharidy boli plnené na 58,4%. Príjem vitamínu C bol plnený na 
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92,3%.  Príjem tekutín nebol prekročený, plnený na 90,0%.  Príjem hrubej vlákniny plnený na 
38,9%.  Príjem NaCl bol prekročený, plnený na 243,8%.  Cholesterol bol plnený  na 78,9%.  
 Z uvedeného vyplýva, že vysokú spotrebu bielkovín majú všetky vekové skupiny. 
Vitamín C bol prekročený u mladších žien, príjem tekutín nebol  prekročený vo všetkých 
vekových skupinách. Nenaplnený je príjem hrubej vlákniny. Prekročené boli aj hodnoty NaCl 
vo všetkých vekových skupinách, iba u starších žien neboli prekročené.  
 
Dotazník o životospráve 
 
A. Spotreba potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti  
Väčšina klientov udávala spotrebu bežnej stravy, až na staršie ženy, bežne sa nestravujú 3 
ženy a u starších mužov je to 1muž. Stravovanie vo všetkých vekových skupinách mužov 
a žien je rôzne, najčastejšie sa stravujú 3x denne, ale malý počet žien a mužov sa stravuje aj  
4x až 5x denne. V konzumovaní mäsa sa najviac konzumuje bravčové mäso a hydina, menej  
ryby a hovädzie mäso. Z tukov sa najviac konzumuje maslo, olej a  živočíšne tuky.  
Z mliečnych výrobkov je najväčšia konzumácia polotučného mlieka, potom nízkotučného 
mlieka a nakoniec plnotučného mlieka. Viac sa konzumuje tvaroh a menej mäkké syry.  
Konzumuje sa viac strukovín ako zeleniny. V konzumácií pekárskych výrobkov prevládajú 
 tmavé výrobky nad celozrnými a bielymi výrobkami. Najviac cestovín konzumujú mladší 
a starší muži.  Najviac sladkostí konzumujú mladšie ženy a mladší muži. Najviac zemiakov 
konzumujú mladší  a starší muži. Najviac ovocia konzumujú mladšie ženy. Prevláda 
konzumácia nesladených nealkoholických nápojov. Približne rovnaká konzumácia je kávy 
a čierneho čaju.  Najviac sa konzumuje víno, potom pivo a najmenej destiláty.  Rovnaká 
konzumácia je sóje a špenátu.    
 
B. Pohybová aktivita a životospráva 
 
V rámci pohybovej aktivity sa 1 hodinu týždenne telesnej výchove, športu a turistike  venuje  
50 % mladších mužov,  55 % starších mužov,  50% mladších žien a 60 % starších žien.   
Ako dôvod, prečo nevenujú žiaden čas pohybovej aktivite najčastejšie uviedli nedostatok 
času.   
Ako dobrú  životosprávu zhodnotilo  40% mladších mužov,  40% starších mužov, 45% 
mladších žien a 55% starších žien.  
V poslednom období zmenili svoju životosprávu muži aj ženy. Ako zmenu najviac udali 
zdravšiu stravu. 
Stresovým faktorom je vystavených v skupine mladších žien 30%, v skupine starších mužov 
je stresom vystavených 30%, v skupine mladších mužov  45% a v skupine starších žien 25% . 
 
Klinicko – somatometrický dotazník a výsledky biochemického vyšetrenia 
 
Mladšie ženy - z počtu 20 má normálnu hmotnosť 17 žien,  WHR je v norme u 20 žien.  
Hodnota systolického tlaku bola v norme u 20 žien, tlak diastolický  v norme malo 20 žien. 
Hladinu celkového cholesterolu v sére malo v norme 20 žien. HDL malo v norme 8 žien, 
hraničné hodnoty mali 3 ženy a 9 žien mali HDL<1,2.  Hodnoty triglyceridov  boli v norme u  
20 žien. Hodnoty glykémie u 20  žien boli v norme. Pri vyšetrení LDL sa zistilo, že v norme 
bolo 20 žien.   
 Mladší muži – normálnu hmotnosť malo 19 mužov.  WHR  v norme bolo u 20 mužov. 
Hodnota systolického tlaku  v norme u 20 mužov. Tlak diastolický v norme u 19 mužov, 
jeden muž mal hraničnú hodnotu.  Cholesterol v norme u 18 mužov, hraničnú hodnotu mali 2 
muži.  HDL v norme u  9 mužov, hraničné hodnoty malo 11 mužov. Triglyceridy  v norme u 
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18 mužov, u 1 muža hraničná hodnota a u 1 muža zvýšená hodnota.  Glykémia v norme u 19 
mužov, 1 muž mal hraničnú hodnotu.   LDL v norme u 19 mužov.   
 Staršie ženy – normálnu hmotnosť malo 12 žien,  nadváhu malo 7 žien  a 1 bola 
obézna. WHR  malo  v norme  20 žien  Hodnota systolického tlaku v norme u 19 žien. Tlak 
diastolický u 19 žien v norme. Cholesterol v norme u 17 žien, hraničné  hodnoty mali 2 ženy, 
1 žena mala zvýšené hodnoty. HDL malo v norme 10 žien,  hraničné hodnoty mala 1 žena,  
a 9 žien  malo  HDL<1,2. Triglyceridy boli v norme u  18 žien, 2 ženy mali hraničné hodnoty. 
Glykémiu v norme malo 19 žien. LDL  malo v norme  16 žien, 3 ženy mali hraničné hodnoty 
a 1 žena mala LDL>= 4,9.   
 Starší muži – normálnu hmotnosť mali 10 muži, nadváhu mali 9 muži, obézny  bol 1 
muž. WHR v norme malo 20 mužov. Tlak  systolický v norme malo 20 mužov.  Tlak 
diastolický malo v norme 18 mužov,  2 muži mali hraničné hodnoty.  Cholesterol v norme 
malo 18 mužov.  HDL malo v norme 13 mužov, 7 mali hraničné  hodnoty. Triglyceridy  
v norme malo 17 mužov, 3 muži mali hraničné hodnoty.  Glykémiu malo v norme 20 mužov. 
LDL malo v norme 19 mužov, 1 muž mali LDL>= 4,9.   
 
 U starších mužov a starších žien je vysoký nárast  nadváhy. Nadváha a obezita súvisí 
s nízkymi hodnotami HDL,  zvýšenými hodnotami LDL.   
 
8. Publikácie a pod.:  
 
Vzhľadom k tomu, že plnenie tejto úlohy bolo ukončené v decembri r. 2009 budú výsledky 
prezentované v roku 2010.  
 
9. Realizačný výstup:  
 
Prínosom riešenia tejto úlohy je zistiť skutočný výživový stav a spôsob stravovania a 
diagnostikovať rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u tzv. zdravej populácie nášho 
okresu. Individuálnou činnosťou v poradni správnej výživy poskytnúť rizikovým osobám 
kompletnú liečbu – hlavne v otázkach správneho životného štýlu prípadne farmakologickej 
liečby. Prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov zvyšovať zdravotné povedomie 
obyvateľov nášho okresu v otázkach ochrany a podpory svojho zdravia. 
 
10.Čerpanie finančných prostriedkov: 
 
Finančné prostriedky boli čerpané len z rozpočtu RÚVZ  Michalovce na rok 2009.  
 
11. Termín ukončenia: december 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

398



Priemerné percentuálne plnenie VOD a priemer  energie, základných živín, vitamínu C, 
vody, hrubej vlákniny,  NaCl a cholesterolu u stredne ťažko  pracujúcich žien vo veku 
19 – 34 rokov, v počte 20, rok 2009 
 
 
          Tabuľka č. 1  

Sledovaný 
parameter 

Priemer sledovaného 
parametru 

Priemerné 
percentuálne plnenie 

VOD  

Norma  

Energia 7712,9 kJ   73,4 % 10 500 kJ 
Bielkoviny celkové 77,6 g 136,1 % 57 g 
Tuky celkové 67,4 g   89,8 % 75 g 
Sacharidy celkové 247,6 g   61,5 % 402 g 
Vitamín C 89,1 mg  111,3 % 80 mg 
Voda 1,4 l    70,0 % 2 l  
Hrubá vláknina 9,9 g   41,2 % 24 g 
NaCl 6730,7 mg 112,1 %  6 000 mg  
Cholesterol 204,1 mg 68,0 % 300 mg  
 
 
Percentuálne plnenie energie, základných živín, vitamínu C, vody, hrubej vlákniny, 
NaCl a cholesterolu podľa VOD pre stredne ťažko  pracujúce ženy vo veku 19 – 34 
rokov, rok 2009 
 
 
Tabuľka č. 1 a 
Sledovaný parameter Percentuálne plnenie  

VOD 
Percento  žien Nálezy u sledovaných 

žien 
Najnižšie – najvyššie 

Energia pod 90 % 70 % 3743,2 – 15350,8 
Bielkoviny celkové nad 110 % 80 % 31,7 – 152,5 
Tuky celkové nad 110 % 

pod 90 % 
10 % 
90 % 

24,7 – 161,5 

Sacharidy celkové pod 90 % 85 % 93,0 – 477,3  
Vitamín C pod 90 % 45 %   12,7 – 311,3 
Voda pod 90 % 55 % 0,3 – 2,6 
Hrubá vláknina pod 90 % 80 %   0,9 –  34,2 
NaCl nad 110 % 45 % 12045 – 641,0 
Cholesterol pod 90 %   80 %   65,0 – 460,0  
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Priemerné percentuálne plnenie VOD a priemer energie, základných živín, vitamínu C, 
vody, hrubej vlákniny, NaCl a  cholesterolu u stredne ťažko  pracujúcich žien vo veku 
35 – 54 rokov, v počte 20, rok 2009 
 
 
Tabuľka č. 2  

Sledovaný 
parameter 

Priemer sledovaného 
parameteru 

Priemerné 
percentuálne plnenie 

VOD 

Norma  

Energia 8354,8 kJ   83,5 % 10 000 kJ 
Bielkoviny celkové 89,7 g 163,0 % 55 g 
Tuky celkové 67,2 g 96,0 % 70 g 
Sacharidy celkové 276,9 g   71,9 % 385 g 
Vitamín C 68,7 mg 85,8 % 80 mg 
Voda 1,4 l      70,0 % 2 l 
Hrubá vláknina 16,1 g   67,0 % 24 g 
NaCl 5494,1 mg 91,5 % 6 000 mg 
Cholesterol 167,2 g   55,7 % 300 mg 

 
 
Percentuálne plnenie energie, základných živín, vitamínu C, vody, hrubej vlákniny, 
NaCl a cholesterolu podľa VOD pre stredne ťažko pracujúce ženy vo veku 35 – 54 
rokov,  rok 2009 
 
 
Tabuľka č. 2 a 
Sledovaný parameter Percentuálne plnenie 

VOD 
Percento  žien Nálezy u sledovaných 

žien 
Najnižšie – najvyššie 

Energia pod 90 % 50 % 1963,0 – 16302,4 
Bielkoviny celkové nad 110 % 65 % 6,2 – 204,2 
Tuky celkové nad 110 % 40 % 2,8 – 129,4 
Sacharidy celkové pod 90 % 70 %  102,5 – 548,8 
Vitamín C pod 90 % 70 %    3,9  – 264,5 
Voda pod 90 % 65 % 0,2 – 2,9 
Hrubá vláknina pod 90 % 70 %  2,1 – 55,5 
NaCl nad 110 % 25 %   0,0 – 14047,0 
Cholesterol pod 90 %          85 %   0,0 – 492,0 
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Priemerné percentuálne plnenie VOD a priemer energie, základných živín, vitamínu C, 
vody, hrubej vlákniny, NaCl a cholesterolu u stredne ťažko pracujúcich mužov vo veku 
19 – 34 rokov, v počte 20, rok 2009 
 
 
Tabuľka č. 3  

Sledovaný 
parameter 

Priemer sledovaného 
parameteru 

Priemerné 
percentuálne plnenie 

VOD 

Norma  

Energia 9451,5 kJ    70,0 % 13500 kJ 
Bielkoviny celkové 93,3 g  133,2 % 70 g 
Tuky celkové 70,8 g  78,6 % 90 g 
Sacharidy celkové 326,3 g    61,0 % 534 g 
Vitamín C 70,2 mg  82,5 % 85 mg 
Voda 1,6 l       80,0 % 2 l 
Hrubá vláknina 15,1 g    50,3 % 30 g 
NaCl 6769,6 mg  112,8 % 6 000 mg 
Cholesterol 190,1 g   63,3 % 300 mg 
 
 
Percentuálne plnenie energie, základných živín, vitamínu C, vody, hrubej vlákniny, 
NaCl a cholesterolu podľa VOD pre stredne ťažko  pracujúcich mužov vo veku 19 – 34 
rokov, rok 2009 
 
 
Tabuľka č. 3 a 
Sledovaný parameter Percentuálne plnenie 

VOD 
Percento mužov Nálezy u sledovaných 

mužov 
najnižšie – najvyššie 

Energia   pod 90 %  85% 3394,0 – 21128,8 
Bielkoviny celkové nad 110 %   50 % 37,6 – 202,2 
Tuky celkové nad 110 %   10 %         11,4 – 133,9 
Sacharidy celkové  pod 90 %   90 %         164,5 – 820,8 
Vitamín C nad 110 %    20 % 9,4 – 253,3 
Voda  pod 90 %    60 %             0,5 – 2,8 
Hrubá vláknina pod 90 %  75 % 2,5 -36,7 
NaCl nad 110 %    55 % 705,0 – 10351,0 
Cholesterol pod 90 %    85 % 37,0 – 500,0 
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Priemerné percentuálne plnenie VOD a priemer  energie, základných živín, vitamínu C, 
vody, hrubej vlákniny, NaCl a cholesterolu u stredne ťažko  pracujúcich mužov vo veku 
35 – 59 rokov, v počte 20, rok 2009 
 
 
Tabuľka č. 4  

Sledovaný 
parameter 

Priemer sledovaného 
parameteru 

Priemerné 
percentuálne plnenie 

VOD 

Norma  

Energia 9191,2 kJ  70,7 % 13000 kJ 
Bielkoviny celkové 91,2 g 134,1 % 68 g 
Tuky celkové 77,8 g            91,5 % 85 g 
Sacharidy celkové 302,3 g  58,4 % 517 g 
Vitamín C 78,5 mg   92,3 % 85 mg 
Voda 1,8 l    90,0 % 2 l 
Hrubá vláknina 10,9 g   38,9 % 28 g 
NaCl 14632,1 mg  243,8 % 6 000 mg 
Cholesterol 236,8 g    78,9% 300 mg 
 
 
 
Percentuálne plnenie energie, základných živín, vitamínu C, vody, hrubej vlákniny, 
NaCl a cholesterolu podľa VOD pre stredne ťažko  pracujúcich mužov vo veku 35 – 59 
rokov, rok 2009  
 
 
Tabuľka č. 4 a 
Sledovaný parameter Percentuálne plnenie 

VOD 
Percento mužov Nálezy u sledovaných 

mužov 
najnižšie – najvyššie 

Energia  pod 90 %  75 % 4861,8 – 17166,9 
Bielkoviny celkové nad 110 %  50 % 38,4 – 162,4 
Tuky celkové nad 110 %  20 %  42,3 – 183,9  
Sacharidy celkové  pod 90 %  90 % 134,2 – 473,5  
Vitamín C nad 110 %  15 %    14,5 – 311,6 
Voda  pod 90 %  50 % 0,7 – 3,3 
Hrubá vláknina  pod 90 % 90 %   1,2 – 35,1 
NaCl nad 110 %   55 %   598,0 – 23021,0 
Cholesterol  pod 90 %   60 %    6,0 – 401,0 
 
 
Príloha č.2 

Správa z úradnej kontroly potravín za rok 2009 
  
1. Úradné kontroly 
Boli vykonávané so zameraním na dodržiavanie potravinového práva prevádzkovateľmi 
potravinárskych prevádzok v zmysle ustanovení Nariadenia (ES) č. 882/2004 a v zmysle  
kompetencií vyplývajúcich z § 23 ods.2 zák. NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č.152/1995 Z.z.“) podľa „Viacročného národného plánu 
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úradnej kontroly potravín vykonávanej RÚVZ so sídlom v Michalovciach aktualizovaný na 
rok 2009“ so zameraním na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek pri výrobe 
potravín, manipulácii s nimi (vrátane skladovania, dopravovania a označovania), ich 
umiestnením na trh, nad ich dovozom a vývozom z hľadiska ich bezpečnosti a kvality, nad 
dodržiavaním podmienok zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov potravinárskych 
podnikov a kontrolu dokumentácie súvisiacej s prevádzkou. 
V roku 2009 bolo vykonaných 680  kontrol v rámci úradnej kontroly potravín v pôsobnosti 
orgánov verejného zdravotníctva v potravinárskych prevádzkach v okrese Michalovce 
a Sobrance, z toho na odd. HV 580 kontrol a na odd. HDM 100 kontrol. Prekontrolovaných 
bolo 556 subjektov, 54  subjektov bolo s nevyhovujúcimi výsledkami.    
 
2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov 
- z celkového počtu 680 kontrol v 556 kontrolovaných prevádzkach sa nezhody 
vyskytli v 54 prevádzkach. Celkový počet zistených nezhôd bol 116; 
- v sektore služieb bolo spolu vykonaných 525 kontrol, v 469 zariadeniach, pričom 
nezhody sa zistili v počte 40 kontrolovaných prevádzok; 
- v maloobchode bolo prekontrolovaných 60 prevádzok so zistenými nezhodami 
v 11 prevádzkach; 
- preverených bolo všetkých 18 výrobcov predávajúcich hlavne na maloobchodnej 
báze  so zistením nezhôd v 2 prevádzkach; 
- vo výrobnom sektore bolo prekontrolovaných 8 zariadení, vykonaných bolo 15 
kontrol, v jednej prevádzke boli zistené nezhody.     
 
2.1. Frekvencia a typy nezhôd 
- najčastejšie zisťované nedostatky v ZSS:  
- v hygiene prevádzky: 27  
- v odbornej spôsobilosti: 4 
- v skladovaní potravín: 27 
- v manipulácii s potravinami: 4 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: 2   
- v zdravotnej spôsobilosti:1 
- v overovaní pôvodu potravín: 1 
- v manipulácii s odpadom: 1 
 
2.1.1. 
- pri výrobe a manipulácii s lahôdkárskymi výrobkami, cukrárskymi výrobkami, 
zmrzlinou, minerálnymi a pramenitými vodami, výživovými doplnkami, aditívnymi látkami, 
obalmi a materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami: 
- v hygiene prevádzky: 6 
- v odbornej spôsobilosti: 14  
- v zdravotnej spôsobilosti: 14 
- v overovaní pôvodu potravín: 3 
- v skladovaní potravín: 5 
- v manipulácii s potravinami: 3 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov: 1 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: 3 
 
Výroba a manipulácia s  lahôdkárskymi výrobkami: 
- v hygiene prevádzky: 4 
- v odbornej spôsobilosti: 14  
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- v zdravotnej spôsobilosti: 14 
- v overovaní pôvodu potravín: 1 
- v skladovaní potravín: 4 
- v manipulácii s potravinami: 1 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov: 1 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: 1 
 
Výroba a manipulácia s cukrárskymi výrobkami: 
- v hygiene prevádzky: 2 
- v skladovaní potravín: 1 
- v overovaní pôvodu potravín: 1 
 
Výroba a manipulácia so zmrzlinami:  
- v overovaní pôvodu potravín: 1 
- v manipulácii s potravinami: 2 
 
Výroba a manipulácia s pramenitými vodami:  
- počet nezhôd:0 
 
Výroba a manipulácia s materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami: 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: 2 
 
Výroba a manipulácia s hotovými mrazenými pokrmami: 
- počet nezhôd:0 
 
V okrese Michalovce a Sobrance podľa našej evidencie sa nenachádza výrobca výživových 
doplnkov a aditívnych látok.  
 
2.1.2. 
V bezpečnosti potravín a osobitne v bezpečnosti pokrmov: 
- z celkového počtu odobratých a vyšetrených 714 vzoriek   (712 vzoriek potravín, 
z toho 545 vzoriek odobratých päť vzorkovým systémom a 167 vzoriek jedno vzorkovým 
systémom,  2 vzorky materiálov a predmetov určených na styk s potravinami), 39 vzoriek (17 
vzoriek zmrzlín, 2 vzorky hotové pokrmy, 6 vzoriek lahôdkárskych výrobkov,  11 vzoriek 
cukrárskych výrobkov a 3 vzorky pokrmov rýchleho občerstvenia) nevyhovelo 
mikrobiologicky (najčastejšie z dôvodu  prekročenia limitu koliformných baktérií a  
kvasiniek), čo predstavuje 5,46 % závadnosť.  Vo vzorke cukrárskeho výrobku (banánová 
torta tuková) bola zistená prítomnosť Salmonella enteritidis, bez odozvy na ochoreniach 
u ľudí.  
- z celkového počtu 85 odobratých a vyšetrených vzoriek hotových pokrmov a pokrmov 
rýchleho občerstvenia (odobratých päť vzorkovým systémom) nevyhovelo mikrobiologicky 
(v ukazovateľoch koliformné baktérie a kvasinky) 5 vzoriek, čo predstavuje 5,9 % závadnosť 
- v určených sledovaných chemických ukazovateľoch všetkých 144 vzoriek vyhovelo 
- odobraté a vyšetrené vzorky spĺňali požiadavky na označovanie potravín podľa platnej 
legislatívy.  
 
2.2. Analýzy nezhôd 
2.2.1. Výskyt nezhôd:  

 V ZSS:  
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- v hygiene prevádzky: porušenie povrchov podláh, stien, stropov, povrchov zariadení, 
ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opotrebovaný kuchynský riad a ostatné kuchynské 
zariadenie, nezabezpečenie prívodu tečúcej teplej vody do umývadiel v priestoroch, kde sa 
manipuluje s potravinami a do umývadiel v predsienkach WC pre personál a konzumentov, 
nezabezpečená kontrola ukazovateľov kvality pitnej vody, výskyt hmyzu a myšacieho trusu 
v priestoroch zariadenia spoločného stravovania, nefunkčné chladiace zariadenia 
- v skladovaní potravín: zmrazovanie potravín a spoločné uskladnenie vzájomne  
nezlučiteľných druhov potravín, nedostatočná kontrola podmienok skladovania, nevybavenie 
skladov meracím zariadením, nefunkčné meracie zariadenia na kontrolu podmienok 
skladovania potravín 
- v manipulácii s potravinami: nedodržanie dátumu minimálnej trvanlivosti alebo 
dátumu spotreby u potravín, nedostatky v označovaní potravín (neoznačenie dátumu a hodiny 
pri prvom otvorení hlobokozmrazenej zmrzliny v zásobníku), opotrebovaný kuchynský riad  
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: nevykonávanie kompletného monitorovania podľa 
vypracovaného HACCP  ako i následná evidenčná činnosť    
- v overovaní pôvodu tovaru: nepredloženie nadobúdacích dokladov vstupných surovín,  
uchovávanie potravín bez označenia – tovar neznámeho pôvodu  
- v manipulácii s odpadom: skrmovanie odpadu zvieratami  
- v odbornej spôsobilosti: zamestnanci bez odbornej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti po dobe platnosti 
- v zdravotnej spôsobilosti: zamestnanci  bez zdravotných preukazov 
 

 Pri výrobe a manipulácii s epidemiologicky rizikovými potravinami:  
- v hygiene prevádzky: porušenie povrchov stien a stropov, nedostatočná prevádzková 
hygiena, výskyt hlodavcov a myšacieho trusu  
- v manipulácii s potravinami: nedodržanie dátumu minimálnej trvanlivosti alebo 
dátumu spotreby u potravín, nedostatky v označovaní potravín (neoznačenie dátumu 
minimálnej trvanlivosti v súlade s platnou legislatívou, neoznačenie dátumu a hodiny pri 
prvom otvorení šalátov vo veľkospotrebiteľskom balení, nečitateľný dátum spotreby) 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: nevykonávanie kompletného monitorovania podľa 
vypracovaného HACCP  ako i následná evidenčná činnosť. 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov: nezabezpečenie poučenia alebo zaškolenia 
osôb a následná evidenčná činnosť 
- v odbornej spôsobilosti: zamestnanci bez odbornej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti po dobe platnosti 
- v zdravotnej spôsobilosti: zamestnanci  bez zdravotných preukazov 
- v overovaní pôvodu tovaru: nedostatky v predložených nadobúdacích dokladoch 
(napr.  
- u nebalených zmrzlín a cukrárskych výrobkov neuvádzanie dátumu spotreby),    
- v skladovaní potravín: spoločné uskladnenie vzájomne  nezlučiteľných druhov 
potravín, nedostatočná kontrola podmienok skladovania, nevybavenie skladov meracím 
zariadením 
 
2.2.2.Charakter rizika pochádzajúci z nezhôd: 
- v hygiene prevádzky:  ochrana pred kontamináciou medzi operáciami a počas nich, 
ochrana zdravotnej bezpečnosti potravín 
- v odbornej spôsobilosti: ochrana zdravotnej bezpečnosti potravín - vykonávaním 
epidemiologicky závažnej činnosti pri práci s potravinami osobami, ktoré sú  odborne 
spôsobilé, pri absencii tejto spôsobilosti vzniká riziko ohrozenia verejného zdravia  
- v zdravotnej spôsobilosti. ochrana zdravotnej bezpečnosti potravín  

405



- v skladovaní potravín: ochrana zdravotnej bezpečnosti potravín 
- v manipulácii s potravinami: ochrana zdravotnej bezpečnosti potravín 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP:  ochrana zdravotnej bezpečnosti potravín, 
nedodržanie kritérií bezpečnosti potravín – riziko pre zdravie konzumentov a vznik 
alimentárnych ochorení 
- pri označovaní potravín: neposkytnutie správnej informácie spotrebiteľovi a následne 
i ohrozenie zdravia 
- v overovaní pôvodu tovaru: pri potravinách neznámeho pôvodu riziko ohrozenia 
zdravia ľudí 
 
2.2.3. Hlavná príčina nezhody – uvádzanie k porušeniu príslušných ustanovení právnych 
predpisov   
- v hygiene prevádzky: Príloha II, Kapitola I, bod 1., 4., Kapitola II, bod 1., Kapitola IX 
bod 3. a 4. Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 
o hygiene potravín (ďalej len „Nariadenie (ES) č.852/2004“), § 7 a § 8 Výnosu MP SR a MZ 
SR z 12.apríla 2006 č.28167/2007-OL, v ZSS vrátane § 26 ods.4 zák. č.355/2007, § 2 ods. 1, 
ods.2, § 6, § 9 Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
spoločného stravovania (ďalej len „Vyhláška č.533/2007“) 
- v odbornej spôsobilosti: § 16 ods. 1 zák. č.355/2007 Z.z. 
- v skladovaní potravín: Príloha II, Kapitola IX, bod 2 Nariadenia (ES) č.852/2004, § 9 
Výnosu č.28167/2007-OL, v ZSS vrátane § 26 ods.4 písm. e) zák. č.355/2007 Z.z., § 3, § 9 
ods. 2 písm. a) Vyhlášky č.533/2007, § 10 zák. č.152/1995 Z.z. 
- v manipulácii s potravinami (vrátane označovania) : § 9, § 10  zák. č.152/1995, Výnos 
MP SR a MZ SR z 28.apríla 2004 č.1187/2004 -100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového 
kódexu SR upravujúca označovanie potravín 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: Kapitola II, článok 5 Nariadenia (ES) č.852/2004, 
§ 4 ods. 4 zák. č.152/1995, ôsma hlava PK SR zásady správnej výrobnej praxe, v ZSS § 26 
ods.4 písm. c) zák. č. 355/2007, § 9 ods. 1 Vyhlášky č.533/2007, § 4 ods. 4 zák. č.152/1995 
Z.z.   
- v overovaní pôvodu tovaru: § 26 ods. 4 písm. d) zák. č.355/2007 Z.z., § 4 ods. 2 písm. 
e) zák. č.152/1995 Z.z. 
- v zdravotnej spôsobilosti: § 4 ods.6 písm. d) zák. č.152/1995 Z.z. 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov: Príloha II. Kapitola XII Nariadenia (ES) 
č.852/2004. 
 
Hlavnou príčinou nezhody v potravinárskych prevádzkárňach je nedostatok kvalifikovaného 
personálu  a častá obmena personálu, ale i náklady na dosiahnutie zhody; pričom požiadavky 
acquis i národnej legislatívy sú v oblasti bezpečnosti potravín obsiahle a komplikované.    
 
3. Audity (plány na  rok 2009 a ich výkon – uviesť konkrétne ktoré prevádzky, nie len 
plánovaný počet a dátum výkonu) 
3.1 Audity vykonané podľa čl. 4(6) nariadenia (ES) č.882/2004 EP a ER: 0 
3.2 Audity a inšpekcie kontrolných orgánov – čl. 5(3) nariadenia (ES) č.882/2004:  
plán na rok 2009: 8,  uskutočnené: 2 
- cukrárenská výrobňa, Ul. Masarykova č.64, Michalovce v dňoch 17.12.a 18.12.2009 
- reštaurácia JALTA, Nám. osloboditeľov č.70, Michalovce v dňoch 17.12. 
a 21.12.2009, záverečné správy z týchto auditov sú v štádiu vyhotovovania 
Prevádzkovateľom týchto prevádzok, ktoré boli plánované v roku 2009:  
závodná kuchyňa Chemko a.s., Ul. priemyselná č.720, Strážske, závodná kuchyňa v obci 
Tibava č.210, kuchyňa v Domove sociálnych služieb v obci Rakovec nad Ondavou, 
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lahôdkárenská výrobňa ARJ Servis, Továrenská č.2, Michalovce a kuchyňa v Domove 
dôchodcov a DSS, Nám. A.Dubčeka č. 370, Strážske  boli v decembri r. 2009 expedované 
oznámenia o vykonaní auditu v priebehu mesiacov január a február 2010. Plánovaný audit 
v druhom polroku 2009 vo výrobni zmrzliny Hasani, Ul. Prof. Hlaváča č.27, Michalovce bude 
uskutočnený v júni 2010.   
 
4. Postupy na zabezpečenie efektívnosti  
  
4.1. Postupy na zabezpečenie zhody prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych 
podnikov a ďalších príslušných výrobcov a prevádzkovateľov 
- prevádzkovatelia na zabezpečenie zhody majú vypracované prevádzkové poriadky, 
ktoré sa snažia uplatňovať v praxi. Na výrobu bezpečných potravín a pokrmov majú 
vypracované na základe analýzy rizík HACCP systémy a zabezpečujú školenia zamestnancov 
o zásadách správnej výrobnej praxe 
- nezhody zistené samotnými prevádzkovateľmi, sú v niektorých prevádzkach nimi 
operatívne riešené  prijímaním príslušných opatrení  
- nezhody zisťované pri výkone úradných kontrol, ktoré je možné odstrániť počas 
týchto kontrol, napr. doplnenie nádob pri umývadlách jednorázovými utierkami, 
prevádzkovatelia zabezpečujú ihneď, v ostatných prípadoch sa vyjadrujú počas kontroly do 
zápisnice s termínmi a spôsobom odstránenia nezhôd, alebo písomne na základe výzvy 
orgánu úradnej kontroly potravín; taktiež sa uplatňujú sankčné opatrenia podľa príslušnej 
platnej legislatívy. 
   
4.2. Postupy prijaté na zabezpečenie efektívnosti fungovania služieb úradnej kontroly 
- zvyšovanie vedomostnej úrovne a kvalifikácie zamestnancov vykonávajúcich úradnú 
kontrolu, zabezpečenie potrebného prístrojového vybavenia na účely objektívnych postupov 
pri výkone úradnej kontroly, plánovanie kontrol v rámci úradnej kontroly v prevádzkach a 
dodržiavanie frekvencie kontrol podľa kategorizácie prevádzok, kontrola záznamov 
z vykonanej úradnej kontroly v prevádzkach a vedenie systému evidencie a následného 
vyhodnotenia úradnej kontroly potravín. 
 
4.3. Postupy prijaté na odstránenie vymáhania práva:  
• počet schválených prevádzkarní: 318 (z toho ZSS:244, ostatných: 74), počet 
schválených návrhov na zmeny prevádzkových poriadkov: 9, prerušených konaní:32, 
zastavených konaní: 4 
• počet neschválených prevádzkarní:0  
• počet vydaných opatrení: 71 (z toho 59 v ZSS), z toho: 
podľa zák. č.355/2007: 26, pokynov: 9 
podľa zák. č.71/ 1967 Zb.:1  
podľa zák. č.152/1995, na mieste výkonu úradnej kontroly: 32, z toho 22 v ZSS, 1 
v cukrárskej výrobni, 5 v lahôdkárskych predajniach, 2 v cukrárenských predajniach, 1 vo 
výrobni zmrzliny, 1 v predajni výživových doplnkov  
podľa § 55 ods. 2 písm. g) zák. č.355/2007 Z.z.:3 (1 CV a 2 ZSS)  
• počet rozhodnutí o zákaze činnosti/prevádzky: podľa zák. č.355/2007: 0  
          podľa zák. č.152/1995: 1 vo výrobni  bagiet   
• počet pokút/suma: výkon rozhodnutia: 0  
                                      podľa zák. č.355/2007: 13/3 320 €  v ZSS 
podľa zák. č.152/1995: 13/4 715 €, z toho v ZSS 7/1715 €   úhrada nákladov: 8/534 € 
v epidemiologicky rizikových prevádzkárňach priestupky: 4/120 €, z toho v ZSS 2/60 €   
• počet blokových pokút/suma: 152/1995 Z.z.: 6/165 €   
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                                                        355/2007: Z.z.: 42/960 € 
 
5. Prehľad celkového plnenia 
- 680 kontrol v rámci úradnej kontroly potravín 
- prekontrolovaných bolo 556 subjektov, 54  subjektov bolo s nevyhovujúcimi 
výsledkami.   
- 464 kontrol bolo vykonaných v rámci ŠZD a 54 kontrol podľa zák. č.377/2004 Z.z. 
o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 
- odobratých a vyšetrených bolo 714 vzoriek ( z toho 712 vzoriek potravín a 2 materiály 
a predmety určené na styk s potravinami), nevyhovujúcich bolo 39 vzoriek, čo predstavuje 
5,46 % závadnosť. 
 
6. Zhodnotenie vykonaných kontrol v nadväznosti na hlásenia o výskyte zdravotne 
škodlivých potravín v systéme RAPID ALERT 
- v roku 2009 bol hlásený výskyt 5 zdravotne škodlivých výrobkov (2 druhy potravín 
a 3 druhy materiálov a predmetov určených na styk s potravinami). Na základe týchto hlásení 
v prípadoch, keď výrobky boli distribuované i na Slovensko,  bolo vykonaných 9 cielených 
kontrol. V prípade potreby boli prijaté opatrenia a správa o zistených skutočnostiach bola 
zaslaná na ÚVZ SR.  
 
7. Aktualizácia národného kontrolného plánu – nevypĺňa sa  
 
8. Vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich ÚK za rok 2009 (akcie a počet      
zamestnancov vzdelávajúcich sa na danej akcii) 
 

 Tematický kurz v hygiene výživy – nový balíček potravinovej legislatívy v Bratislave 
a tematický kurz  - faktory životného prostredia ohrozujúce mladú generáciu v súčasnosti 
a možnosti ich ovplyvnenia v Bratislave, zúčastnili sa 2 zamestnanci 

 Školenie k novému informačnému systému v hygiene výživy v Bratislave a školenie 
Nová potravinová legislatíva“ v Bratislave, zúčastnili sa 4 zamestnanci 

 Školenie KŠÚ Košice – vzdelávanie vedúcich zamestnancov zariadení školského 
stravovania s aktívnou účasťou odd. HDM, zúčastnila sa 1 zamestnankyňa   

 Seminár zameraný na princípy analýzy rizika v oblasti rezíduí pesticídov 
v potravinách a osobitne s dôrazom na vulnerabilné populačné skupiny v Bratislave, seminár 
„Hygiena v zariadeniach spoločného stravovania“ v Nitre, metodický seminár „Kontroly 
zákazu fajčenia v zmysle dodržiavania zákona č.377/2007 Z.z. o ochrane nefajčiarov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ v Bratislave,    
zúčastnili sa 4 zamestnanci 

 III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Materiály a predměty určené pro 
styk s potravinami, jejich úřední kontroly, prohlášení o shodě a ostatní dokumentace“ v Prahe, 
XXII. Vedecká konferencia „Cudzorodé látky v požívatinách“ na Štrbskom Plese, celoštátna 
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „X. Dni hygieny detí a mládeže“ v Bratislave 
s aktívnou účasťou - poster,  II. Medzinárodný kongres „Zoonózy – spoločná ochrana zdravia 
ľudí a zdravia zvierat“ v Bratislave, zúčastnili sa 4 zamestnanci 

 2 VŠ odborné semináre (HV a HDM) na RÚVZ v Košiciach – zúčastnili sa 6 
zamestnanci, na jednom seminári s aktívnou účasťou odd. HV   

 4 odborné semináre na našom RÚVZ v Michalovciach, účasť na všetkých 4 
seminároch: 35 zamestnancov, s aktívnou účasťou 2x odd. HV a 2x odd. HDM   

 2 celoslovenské pracovné porady vedúcich oddelení v HV v Zuberci a na Štrbskom 
Plese, zúčastnili sa 2 zamestnanci  
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 krajská pracovná porada vedúcich odd. HV v Košiciach a 2 krajské pracovné porady 
vedúcich odd. HDM v Košiciach a v Trebišove, účasť na oboch poradách v sumáre: 3 
zamestnanci 

 pracovné porady a školenia v oblasti úradnej kontroly potravín na úrovni odd. HV 
a odd. HDM RÚVZ Michalovce  
 
9. Celkový počet zamestnancov pre ÚK k 31.12.2009  
 
- na odd. HV RÚVZ Michalovce: 9 zamestnancov, z toho 1 zamestnankyňa vykonávala 
ÚK od 1.1. do 28.2.2009, od 1.3.2009 ukončila štátnozamestnanecký pomer z dôvodu 
odchodu do starobného dôchodku a  2 zamestnankyne nastúpili po materskej dovolenke dňa 
1.8.2009 a 1.9.2009   
- na odd. HDM RÚVZ Michalovce: 3 zamestnanci, v období od 1.7. 2009 do 30.8.2009 
vykonávali ÚK 2 zamestnanci, ostatné mesiace v roku 3 zamestnanci. 
 
Prílohy: 1x tabuľka č.1  
   1x tabuľka č.2 
              1x tabuľka monitoring kontaminantov   
 

 
Vyhodnotenie odberov vzoriek 
potravín        
Tabuľka 1         
Obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 RÚVZ Michalovce    
          

Por. 
čís. Výrobok 

Mikrobio- 
logická 

kontami- 
nácia 

Iná 
kontami- 

nácia 

Zloženie 
výrobku

Označe- 
nie 

výrobku
Iné 

Počet 
nevyho- 
vujúcich 
vzoriek 

Celkový 
počet 

vzoriek

% 
nevyho- 
vujúcich 
vzoriek 

1 Syry a bryndza zo 
Slovenska 0 0 0 0 0 0 1 0,00 

2 Ostatné mliečne 
výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

3 Vajcia a výrobky z 
vajec 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

4 
Mäso a výrobky z 
mäsa, zverina a 
hydina 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5 Ryby a morské 
živočíchy 0 0 0 0 0 0 1 0,00 

6 Tuky a oleje 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

7 Polievky, bujóny a 
omáčky 0 0 0 0 0 0 5 0,00 

8 Cereálie a 
pekárenské výrobky 0 0 0 0 0 0 48 0,00 

9 Ovocie a zelenina 0 0 0 0 0 0 7 0,00 
10 Byliny a koreniny 0 0 0 0 0 0 20 0,00 

11 Nealkoholické 
nápoje 0 0 0 0 0 0 5 0,00 

12 Víno 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
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13 Alkoholické nápoje 
(iné ako víno) 0 0 0 0 0 0 5 0,00 

14 Zmrzlina a dezerty 17 0 0 0 0 17 100 17,00 

15 

Kakao, kakové 
prípravky, káva, čaje 
(okrem ovocných a 
bylinných) 

0 0 0 0 0 0 10 0,00 

16 Cukrovinky 0 0 0 0 0 0 5 0,00 

17 Orechy a výrobky z 
orechov 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

18 Hotové jedlá 2 0 0 0 0 2 80 5,00 

19 Detská a dojčenská 
výživa 0 0 0 0 0 0 29 0,00 

20 Výživové doplnky 0 0 0 0 0 0 16 0,00 

21 
Ostatné potraviny na 
osobitné výživové 
účely 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

22 Prídavné látky 
(aditíva) 0 0 0 0 0 0 2 0,00 

23 

Materiálny a 
predmety, 
prichádzajúce do 
styku s potravinami 

0 0 0 0 0 0 2 0,00 

24 Lahôdkarske 
výrobky 6 0 0 0 0 6 138 4,35 

25 Cukrárske výrobky 11 0 0 0 0 11 108 10,19 
26 Minerálne vody 0 0 0 0 0 0 30 0,00 

27 Pramenité vody a 
balené pitné vody 0 0 0 0 0 0 14 0,00 

28 Ovocné a bylinné 
čaje 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

29 Kuchynská soľ 0 0 0 0 0 0 36 0,00 

30 Pokrmy rýchleho 
občerstvenia 3 0 0 0 0 3 10 30,00 

31 Ostatné 0 0 0 0 0 0 42 0,00 
  Spolu 39 0 0 0 0 39 714 5,46 
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RÚVZ: Michalovce     Obdobie : od 01.01.2009 do 31.12.2009           Vyhodnotenie úradnej kontroly v 
jednotlivých sektoroch   
Tabuľka č. 2        
        
        

  
Primárni 

výrobcovia 
Výrobcovia 
a baliarne 

Distribútori 
a 

dopravcovia Maloobchod
Sektor 
služieb 

Výrobcovia 
predávajúci 
hlavne na 

maloobchodnej 
báze Spolu 

Počet podnikateľských subjektov 0 11 12 70 803 18 914 

Počet kontrolovaných subjektov 0 8 1 60 
 

469 18 556 
Počet kontrol 0 15 1 88 525 51 680 
Počet subjektov s nevyhovujúcimi 
výsledkami 0 1 0 11 40 2 54 
Hygiena (HACCP, školenia) 0 2 0 33 34 2 71 
Celková hygiena 0 1 0 3 27 2 33 
Zloženie potravín 0 0 0 0 0 0 0 
Kontaminanty (iné ako 
mikrobiologické) 0 0 0 0 0 0 0 
Označovanie 0 0 0 1 0 0 1 
Iné 0 1 0 4 6 0 11 
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Vysvetlivky: 
1. Počet podnikateľských subjektov – všetky subjekty, ktoré sa zaoberajú výrobou potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu. 
2. Počet kontrolovaných subjektov – počet subjektov, v ktorých bola vykonaná kontrola v sledovanom období 
3. Počet kontrol – súčet všetkých kontrol vykonaných v sledovanom období. Do tohto súčtu sa nezapočítavajú návštevy subjektu z dôvodu odberu vzoriek. 
4. Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami – počet subjektov, v ktorých bolo počas kontroly zistené nedodržanie ustanovení zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách  
    v znení neskorších predpisov. 
5. Dôvod postihu – dôvod nedodržania ustanovení zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorý bol počas kontroly zistený. 
6. Hygiena – aký druh porušenia ustanovení PK SR v oblasti zásad správnej výrobnej praxe bol počas kontroly zistený. 
7. Celková hygiena – aký druh porušenia ustanovení všeobecných hygienických požiadaviek /hygiena budov, zariadení, osobná hygiena/ bol počas kontroly zistený. 
8. Zloženie potravín – zistenie používania nepovolených aditívnych látok a falšovania. 
9. Kontaminanty iné ako mikrobiologické/ - zistené prekročenie povolených limitom cudzorodých látok a mechanických nečistôt. 
10. Označovanie – zistené nedostatky v označovaní /vrátane uvádzania dátumu spotreby a doby minimálnej trvanlivosti/ a tvrdení uvádzaných v označení  
      /použitie prídavných látok, zloženie, predpisov na výrobu/. 
11. Výrobcovia predávajúci hlavne na maloobchodnej báze, t.j. vlastné predajne – priamy predaj. 
12. Priestupok zahrňuje každú formálnu akciu zo strany jnšpektorátov ako reakciu na prípad nezhody, také ako je písomné varovanie /s výnimkou rady/, opatrenia 
      s termínom odstránenia, zákaz výroby, manipulácie a predaja, pretriedenie tovaru, zneškodnenie potravín, návrh na zrušenie živnosti a zákaz činnosti. 
13. U čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov sa vzťahuje na veľkoobchodné skaldy a maloobchod, kde sa kontrolujú hygienické požiadavky, HACCP a reziduá pesticídov
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Príloha č. 3 

                     Monitoring kontaminantov za rok 2009 - RÚVZ Michalovce      
  obdobie od: 01.01.2009 - 31.12.2009       

         

sledovaný kontaminant dusitany      
Tabuľka 
č. 1 

číslo  
rok 
odberu 

názov   akreditovaná analytická neistota limit   limit 
kvantifikácie 
(mg/kg) 

nameraná 
hodnota 
(mg/kg) protokolu výrobku metóda * metóda **   

detekcie 
(mg/kg) 

3760 2009 OVKO karotková s marhuľami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3759 2009 OVKO- jablková s jogurtom 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
??? 2009 teľacie mäso so zeleninou a ryžou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 

3758 2009 OVKO jablková s tvarohom 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3762 2009 Záhradná zmes 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3425 2009 OVKO karotková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3429 2009 Zeleninová polievka s kur.mäsom a ryžou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3427 2009 Kuracie prsia s mrkvou a karfiolom 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3428 2009 Zeleninová zmes 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3426 2009 Morčacie prsia so zeleninou a ryžou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 

                  
                  

    
Sledovaný kontaminant PCB- kongenér 
28,52,101,138,153,180              

4639 2009 Beba 2 Premium 8N GC ––– ––– ––- ND 
4640 2009 NUTRILON 8N GC ––– ––– ––- ND 

         
    Sledovaný kontaminant Pb             

8145 2009 Zinavit 600 generika -výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,079 
8146 2009 Zinavit 600 generika+zinok -výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,065 
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8148 2009 Bylinný čaj -šalvia lekárska- výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,69 
8147 2009 Bylinný čaj -repík lekársky- výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,141 

         
         

    Sledovaný kontaminant Cd             
8640 2009 Arašidy lúpané a solené 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,089 
8639 2009 501 arašídy 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,084 
8145 2009 Zinavit 600 generika -výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,016 
8146 2009 Zinavit 600 generika+zinok -výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,0458 
8148 2009 Bylinný čaj -šalvia lekárska- výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,027 
8147 2009 Bylinný čaj -repík lekársky- výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,082 

         
    Sledovaný kontaminant Hg             

8145 2009 Zinavit 600 generika -výživový doplnok 62 A AAS-AMA ––– ––– ––- < 0,00030 
8146 2009 Zinavit 600 generika+zinok -výživový doplnok 62 A AAS-AMA ––– ––– ––- ND 
8148 2009 Bylinný čaj -šalvia lekárska- výživový doplnok 62 A AAS-AMA 16% ––– ––- 0,00833 
8147 2009 Bylinný čaj -repík lekársky- výživový doplnok 62 A AAS-AMA 16% ––– ––- 0,00717 

         
  Sledovaný kumarín       

22315 2009 škoricový slimák A LC/MS/MS 17% ––– ––– 35,89 
         
         
* akreditovaná metóda "A" áno, "N" nie       
** VIS spektrofotometria vo viditeľnej oblasti       
   GC plynová chromatografia       
––   v protokoloch o skúškach nie je uvedené: neistota, limit detekcie a limit kvantifikácie      
PO*** 
polarografia        
AAS-AMA - AAS termickou atomizáciou.       
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Sumárna tabuľka za rok 2009 - RÚVZ Michalovce 
    

sledovaný kontaminant dusitany 
Tabuľka 
č. 2 

skupina najnižšia najvyššia stredná 
potraviny** hodnota hodnota hodnota 
potraviny pre dojčatá a malé 

deti ND ND ND 

Sledovaný kontaminant  
PCB- kongenér 
28,52,101,138,153,180   

potraviny pre dojčatá a malé 
deti ND ND ND 
sledovaný kontaminat Pb   

výž.doplnk 0,065 0,69 0,24 
sledovaný kontaminat Cd   

arašídy 0,084 0,089 0,0865 
výž.doplnk 0,016 0,082 0,0427 

sledovaný kontaminat Hg   
výž.doplnk ND 0,00833 0,00527 

sledovaný kumarín       
potraviny pre dojčatá 35,89 35,89 35,89 

 
**skupina potraviny - podľa plánu úradnej kontroly, napr.  pre kontaminant PCB -  skupina 
potraviny: potraviny pre dojčatá a malé deti na báze mlieka, alebo pre kontaminant kadmium 
skupina potraviny: výživový doplnok 
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ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE  
 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí       
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej      
výživy. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci zásad zdravej výživy. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov. 
 
5. Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým      
závislostiam. 
 
6. Podieľať sa na vykonávaní celoslovenských epidemiologických prieskumov      
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov  
    a študentov, ako aj učiteľov základných a stredných škôl. 
 
 
Plnenie úloh:  
 
Pri projekte „Čakáme na bociana“ zameranom na zdravé tehotenstvo a materstvo poskytujeme 
budúcim mamičkám informácie o výžive matky v tehotenstve, dojčení a následnej výžive 
dojčiat a malých detí.  
 Realizáciou projektu „Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií 
vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou 
jedál“, sme získali informácie o stravovacích zvyklostiach a individuálnej spotrebe potravín 
u vekovej skupiny 4 – 6 ročných predškolských detí. Projektom „Zdravé deti v zdravých 
rodinách“ sme zberom údajov prostredníctvom skríningových formulárov získavali poznatky 
o životnom štýle a zdraví mladej populácie pre aktualizáciu intervenčných opatrení na 
individuálnej a populačnej úrovni.  
Zabezpečujeme pravidelný výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín  
v stravovacích zariadeniach ako aj kontrolnú činnosť v ostatných zariadeniach pre deti 
a mládež  podľa harmonogramu kontrol, kde sú zahrnuté aj odbery vzoriek a ich 
vyhodnocovanie. Výsledky ŠZD a ÚKP v zariadeniach spoločného stravovania zadávame do 
informačného systému ÚVZ SR. Kontroly sme zamerali aj na podporu rozvoja školského 
stravovania, presadzovanie racionálnej výživy, energeticky a biologicky hodnotnej stravy pre 
jednotlivé vekové skupiny detí a mládeže, dodržiavanie zásad zostavovania jedálnych lístkov.  
Pri previerkach upozorňujeme prevádzkovateľov a riaditeľov škôl, aby sortiment tovaru v bufetoch 
a automatoch zriadených v rámci školy alebo školského zariadenia, ktorý je dostupný žiakom 
a deťom zodpovedal zásadám zdravej výživy a neobsahoval alkoholické nápoje, nápoje s obsahom 
kofeínu, chinínu a tabakové výrobky.   
Pravidelne sledujeme zabezpečovanie pitného režimu, spôsob jeho realizácie, druh podávaných 
nápojov a zabezpečovanie tekutín priebežne počas celého dňa.  
Kontrolujeme spôsob realizácie Školského mliečneho programu a programu „Školské ovocie“ 
(skladovanie a manipuláciu s mliečnymi výrobkami, ovocím a zeleninou).  
Pri našej činnosti presadzujeme vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre telesnú výchovu 
na školách (telocvične, ihriská).   
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Vykonávame kontrolu dodržiavania zák. NR SR  č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 
 Pracovníci oddelenia formou prednášky na porade pracovníkov školských jedální 
usmerňovali zainteresovaných pracovníkov k uplatňovaniu nových trendov a poznatkov 
v rámci zásad racionálnej výživy. 
 
Termín plnenia: priebežne s termínom kontroly do 31.3. kalendárneho roka 
 
 
ODDELENIE PPL A T  
 
Z programového vyhlásenia vlády SR pre oddelenie PPL RÚVZ Michalovce v období  od 
1.1.2009 do 31.12.2009 vyplynuli 3 úlohy.  
 
Úloha č. 1 – Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík pre zamestnancov 
z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce, najmä zamestnancov, 
ktorí vykonávajú rizikové práce. 
 
Úloha č. 3 – Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri 
práci zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
 
Úloha č. 4 – Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej 
zdravotnej služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou. 
 
Úloha č.1. z Uznesenia vlády SR je plnená v tomto rozsahu 
Znižovanie miery zdravotných rizík – rizikové práce. 
 Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov. 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu. 
Znižovanie psychickej pracovnej záťaže.  
Znižovanie výskytu chorôb z povolania z DNJZ. 
Prevencia  ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenie zdravia z práce so zameraním na ochorenie chrbtice. 
Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou zamestnancov pri práci so 
zobrazovacími jednotkami.                           
Znižovanie miery zdravotných rizík – rizikové práce: 
 
 V roku 2009 pokračoval trend v zabezpečovaní PZS zamestnávateľmi, a to hlavne 
v organizáciách, v ktorých evidujeme rizikové práce. K 31.12.2009 39 firiem zo 40, 
v ktorých evidujeme rizikové práce, má zabezpečený výkon pracovnej zdravotnej služby 
zmluvnou formou. V zostávajúcej 1 firme v čase previerky prebiehalo výberové konania 
na zabezpečenie zdravotného dohľadu PZS. Pri previerkach vykonávaných v rámci 
ŠZD si zamestnanci odd. PPLaT, ako aj ostatných oddelení RÚVZ overujú zabezpečenie 
PZS tak, že si dávajú predložiť k nahliadnutiu zmluvy uzavreté s jednotlivými PZS, 
taktiež si dávajú predkladať harmonogramy PLP, závery z vykonaných PLP, posúdenia 
zdravotných rizík, kategorizáciu prác. 
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V poľnohospodárstve naďalej dochádza k obmedzovaniu prác v chemickej ochrane 
rastlín. Organizácie si túto činnosť zabezpečujú dodávateľským spôsobom a v roku 2009 
evidujeme rizikové práce s chemickými látkami – agrochemikáliami u 3 zamestnancov 
(1 žena) v okrese Michalovce. Súčasne je zisťované, že pri chemickej ochrane rastlín sa 
nepoužívajú jedovaté látky a prípravky.   
   2/ V okresoch Michalovce a Sobrance  evidujeme rizikové práce v 40 firmách (pokles oproti 
roku 2008 o 5 organizácií). Na uvedených pracoviskách pracuje celkom 1609 exponovaných 
zamestnancov (pokles o 105 zamestnancov oproti roku 2008) z toho je 569 žien (nárast o 115 
oproti roku 2008 vo faktore fyzická záťaž). Z uvedeného počtu pracovníkov, v okrese 
Sobrance pracuje 22 pracovníkov exponovaných rizikovým faktorom (pokles oproti roku 
2008 o 31 pracovníkov), z toho je  1 žena, v okrese Michalovce pracuje 1587  exponovaných 
zamestnancov (pokles o 74 zamestnancov oproti roku 2008), z toho je 568 žien (nárast o 117 
žien). Prehľad počtu exponovaných  pracovníkov podľa kategórie, rizikového faktoru a ich 
porovnanie s rokom 2008 je uvedený v priložených  tabuľkách č.4 a 4a. 
 V 3 kategórií rizikových prác evidujeme spolu 2268 zamestnancov z toho 603 žien, a 14 
zamestnancov, len muži, ktorí vykonávajú rizikové práce v 4 kategórií. V okresoch 
Michalovce a Sobrance evidujeme zamestnancov exponovaných týmto rizikovým faktorom: 
hluk, vibrácie, chemické faktory vrátane prachu, chem. karcinogény, kožné alergény, 
ionizujúce žiarenie, infekčné ochorenia, JNDZ + fyzická záťaž, elektromagnetické žiarenie 
a záťaž teplom. V roku 2009 pribudol  v okrese Michalovce rizikový faktor vibrácie a to 
u zamestnancov VSE, a.s. Košice, prevádzky Michalovce, ktorí vykonávajú údržbu 
priestranstiev v areáloch (kosenie trávy, rezanie drevín) za použitia nástrojov, ktoré sú 
zdrojom hluku a vibrácií. Rizikové práce boli vyhlásené na základe návrhu organizácie, ktorý 
obsahoval posudok o riziku spracovaný PZS. Súčasťou posudku boli aj výsledky merania 
a zhodnotenie expozície zamestnancov hluku a vibráciám. K 31.12.2009 bolo vydaných 14 
rozhodnutí na vyhlásenie rizikových prác, pričom v 6 prípadoch išlo o prehodnotenie 
rizikových prác, v 4 prípadoch išlo o novú organizáciu a v 4 prípadoch išlo o organizácie, 
v ktorých už evidujeme rizikové práce, ale na základe posúdenia rizika a objektivizácie 
faktorov boli do rizika zaradené ďalšie profesie. Okrem toho v 1 organizácii bola 
rozhodnutím RÚVZ zrušená riziková práca v 1 profesii pekár - majster, nakoľko uvedená 
profesia bola zrušená (Tesco Michalovce) a v 1 organizácii boli práce rozhodnutím vyradené 
z rizika na základe posúdenia rizika PZS (PN, n.o. Michalovce – ionizujúce žiarenie). Zmeny 
oproti roku 2008: V 6 prípadoch boli organizácie vyradené z rizika na základe zmeny 
v pracovnej náplni, resp. zániku organizácií, čo bolo zistené pri výkone ŠZD. Išlo o tieto 
organizácie a spoločnosti: Lambris, s.r.o. Strážske, Hotoval, s.r.o. Bánovce nad Ondavou, 
Mangini, s.r.o. Sobrance, LLEMI Slovakia, s.r.o. Strážske, J.aV.a. Michalovce, Metal KM – 
prevádzka Strážske. V evidencii rizikových prác boli ponechaní zamestnanci spoločnosti 
Kerko, a.s. Košice závod Michalovce, ktorá ukončila, resp. pozastavila výrobu spojenú 
s prepúšťaním zamestnancov v októbri 2009.   Tiež došlo k prehodnoteniu kategorizácie 
zamestnancov v spoločnosti Eustream, a.s. prevádzka Veľké Kapušany, kde zamestnanci boli 
preradení zo 4 kategórie do 3 kategórie pre rizikový faktor hluk na základe posúdenia rizika. 
V spoločnosti Unomedical, s.r.o. Michalovce boli zaradené do 3 rizikovej kategórie práce na 
pracoviskách Výrobných centier 1-4 pre fyzickú záťaž ženy vo vekovej kategórií nad 50 
rokov. Rizikové práce pre faktor fyzická záťaž boli vyhlásené aj v DSS Strážske, rizikové 
práce boli tiež určené vo VSE, a.s. Košice – prevádzky v Michalovciach  pre rizikové faktory 
hluk a vibrácie na základe posúdenia rizika spracovaného príslušnou PZS. Ďalšie zmeny: 
V roku 2009 došlo k poklesu počtu zamestnancov exponovaných týmto faktorom: hluku 
o 205 zamestnancov, prachu o 4 zamestnancov, elektromagnetické žiarenie o 7 zamestnancov, 
chemické látky o 8 zamestnancov, ionizačné žiarenie o 7 zamestnancov. K nárastu došlo vo 
faktore fyzická záťaž o 144 zamestnancov, vibrácie o 21 zamestnancov. 
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  V okresoch Michalovce a Sobrance  bolo  vykonaných pracovníkmi odd. PPL celkom 
129 previerok na pracoviskách s rizikovými prácami. Boli vydané 2 rozhodnutia na 
odstránenie nedostatkov zistených pri previerkach. V rámci previerok boli zástupcom 
zamestnávateľov odovzdávané edukačné materiály k hodnoteniu rizík na pracoviskách.  
 
     Prehľad počtu pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce za  obdobie rokov 2002 až 2009 
je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Rok 
Počet exp. Pracovníkov 3.kat. 4.kat. 

Celkom žien Celkom Žien Celkom Žien 

2002 2894 561 3940 628 349 16 

2003 2311 495 3080 533 362 19 

2004 2124 466 2456 490 329 21 

2005 1833 453 2291 484 271 24 

2006 1786 480 2211 521 229 17 

2007 1678 451 1978 472 194 0 

2008 1714 454 2065 476 189 9 

2009 1609 569 2268 603 14 0 

 
        Z uvedeného prehľadu vyplýva, že od roku 2002 dochádza k stálemu poklesu počtu 
 exponovaných zamestnancov, v roku  2009 však došlo k nárastu počtu žien v 3 kategórií, a to 
pre rizikový faktor fyzická záťaž, pričom počty v 3 a 4 kat. sú vlastne expozície – výstup 
z programu ASTR. V roku 2009 v okresoch Michalovce a Sobrance neevidujeme rizikové 
práce s faktorom psychická pracovná záťaž, ani návrh na vyhlásenie rizikových prác pre tento 
faktor nebol na RÚVZ doručený. 
 Podrobnejšie údaje o rizikových prácach a exponovaných  pracovníkoch sú uvedené v 
priložených tabuľkách  č.1 až 3. 
     Merania chemických faktorov na pracoviskách okresov Michalovce a Sobrance vykonávali 
zamestnanci RÚVZ so sídlom v Košiciach, resp. organizácie, ktoré majú oprávnenie na túto 
činnosť. Týchto meraní sa zúčastňovala aj pracovníčka odd. PPLaT RÚVZ Michalovce, ktorá 
z uvedených meraní spracovávala záznamy. Merania fyzikálnych, ale aj chemických faktorov 
si organizácie zabezpečovali taktiež u oprávnených osôb. Výsledky meraní zamestnávatelia 
predkladali na RÚVZ Michalovce. 
K 31.12.2009 bolo prešetrených 56 podozrení na choroby z povolania z toho v 46 prípadoch 
išlo o ochorenie z DNJZ, v 2 prípadoch išlo o poruchu sluchu z hluku, v 1 prípade 
o kombinované ochorenie DNJZ+ Hypacusis perceptiva a v 4 prípadoch o kombinované 
ochorenie Astma bronchiále + DNJZ, v 1 prípade o Noduli vocales bialt., v 1 prípade 
o Encefalopatiu + Parkinsonovú chorobu a v 1 prípade o alergické ochorenie horných ciest 
dýchacích.   K 31.12.2009 sme obdržali hlásenie o priznaní CHzP v 25 prípadoch (22x 
ochorenie z DNJZ, 1x Hypacusis, 1x kombinované ochorenie DNJZ+Hypacusis, a 1x astma 
bronchiále),1 hlásenie o priznaní choroby z povolania, ktorá bola prešetrovaná v roku 2007 
a 5 hlásení, ktorými boli priznané  choroby z povolania prešetrované v roku 2008 (DNJZ v 4 
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prípadoch a v 1 prípade kombinované ochorenie Hypacusis +DNJZ). U podozrení na CHzP 
z DNJZ ide predovšetkým o kanálové syndrómy a epicondylitídy, PHS, Impingement 
syndróm, artrózy rôznych kĺbov HK a ich vzájomnú kombináciu. Ochorenia sa vyskytovali u 
zamestnancov rôznych odvetví, najviac však v strojárenskom priemysle a v textilnom 
priemysle.  
    V prvom polroku 2009 sa uskutočnilo 1 pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti 
Yazaki Wiring Slovakia, s.r.o. Michalovce vzhľadom na zvýšený výskyt podozrení na CHzP 
na pracovisku Stredná výroba. Z rokovania vyplynulo, že išlo o pracovníčky z pracoviska, 
ktoré je už v súčasnosti v útlme a s pracovníčkami bol rozviazaný pracovný pomer. Súčasne 
bolo konštatované, že zamestnávateľ zabezpečuje u zamestnancov vstupné, periodické 
a výstupné lekárske prehliadky, zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní a oboznamovaní 
s rizikovými faktormi na pracovisku, bolo vykonané školenie zamestnancov zamerané na 
získanie správnych pracovných návykov, zamestnanci sa môžu zúčastňovať víkendových 
rekondičných pobytov. Pracovné podmienky boli taktiež prerokovávané pri šetreniach 
podozrení na choroby z povolania a to predovšetkým v spoločnostiach Unomedical, s.r.o. 
Michalovce, Zekon, a.s. Michalovce, BSH Drives and Pumps. s.r.o. Michalovce. Na základe 
týchto jednaní boli spracovávané posúdenia rizík, čo následne viedlo k vyhláseniu rizikových 
prác pre fyzickú záťaž v spoločnosti Unomedical, s.r.o. Michalovce. 
       K prevádzkovým poriadkom pre prácu s chemickými faktormi, pre prácu s expozíciou 
hluku a biologickým faktorom bolo vydaných celkom 26 rozhodnutí, z toho bolo 18 
rozhodnutí pre prevádzkové poriadky s expozíciou chemickým faktorom, 7 prevádzkových 
poriadkov s expozíciou hluku pri práci a v 1 prípade pre práce s biologickými faktormi. 
V tomto počte nie sú zahrnuté rozhodnutia na uvedenie do prevádzky, ktorými súčasne boli 
schválené aj prevádzkové poriadky. Prevádzkové poriadky pre práce s biologickými 
a chemickými faktormi sú okrem toho ostatnými oddeleniami RÚVZ konzultované s odd. 
PPLaT pri uvádzaní do prevádzky zdravotníckych zariadení.  
 K 31.12.2009 boli na RÚVZ priebežne doručované správy o hodnotení zdravotných rizík 
a o vykonaných opatreniach na pracoviskách v organizáciách okresov Michalovce 
a Sobrance. Bolo vyplnených celkom 217 dotazníkov informovanosti, z toho psychická záťaž 
98, bremená 24, karcinogény 17, zobrazovacie jednotky 57, biologické faktory 5, azbest 9, 
hluk 7.  
Všetkým zamestnávateľom, u ktorých evidujeme vykonávanie rizikových prác bol zaslaný 
kontrolný list a tento bol uverejnený na www. stránke RÚVZ Michalovce.  
 Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov.  
      V roku 2009 boli vykonávané previerky zamerané na prácu s jedovatými a veľmi 
jedovatými chemickými látkami a prípravkami podľa NV SR č. 355/2006 v znení NV SR č. 
300/2007 Z. z. pri ktorých bolo zistené: 
V poľnohospodárstve evidujeme vykonávanie rizikových prác pri chemickej ochrane rastlín 
len v 1 organizácii s celkovým počtom 3 exponovaní zamestnanci (1 žena). Previerky 
zamerané na kontrolu manipulácie s prípravkami na chemickú ochranu rastlín boli vykonané 
celkom v 24 poľnohospodárskych organizáciách, pričom bolo zistené, že pri práci nie sú 
používané VJLaP a JLaP. Evidencia ostatných chemických prípravkov používaných na 
ochranu rastlín je vo väčšine prípadov vedená už počítačovou formou. Za nakladanie 
a manipuláciu s týmito prípravkami sú zodpovední vedúci zamestnanci.  Poľnohospodárskou 
činnosťou sa zaoberajú buď samostatne hospodáriaci roľníci, alebo spoločnosti, ktoré vznikali 
po roku 1990, resp. po roku 2000, pričom tieto sa okrem poľnohospodárstva zameriavajú aj 
na iné obchodné aktivity vrátane agroturistiky – vznikajú tzv. rodinné farmy. Keďže 
jestvujúce roľnícke družstvá prevádzkujú len s minimálnym počtom zamestnancov, 
objednávajú si výkon postrekových prác u firiem zaoberajúcich sa touto činnosťou a teda ich 
kmeňoví zamestnanci neprichádzajú do priameho kontaktu s pesticídmi, alebo len 
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v obmedzenej miere. V dôsledku toho došlo aj k výraznému zníženiu počtu stredísk na 
ochranu rastlín – takže v roku 2009 evidujeme už len 2 roľnícke družstvá (PD Choňkovce 
a Matex, s.r.o. Veľké Kapušany), kde zamestnanci vykonávajú chemickú ochranu rastlín. 
Celkom ide o 21 zamestnancov, z toho je jedna žena, ale vzhľadom na množstvá používaných 
prípravkov na chemickú ochranu rastlín, používanú techniku (postrekovače s uzavretými 
a klimatizovanými kabínami) a čas expozície sú títo zamestnanci na základe posúdenia rizika 
zaradení do 2 kategórie prác. Pokiaľ ide o skladovanie prípravkov na chemickú ochranu 
rastlín, organizácie majú vytvorené skladové priestory, tieto sú však využívané len v prípade 
nepriaznivého počasia na prechodné uskladnenie.  Súčasne s touto skutočnosťou  jednotlivé 
organizácie vypracovali posudky rizika pre tých pracovníkov, ktorí sa prípadne podieľajú na 
chemickej ochrane rastlín a zaradili ich do 2 kategórie vzhľadom na množstvá používaných 
prípravkov na chemickú ochranu rastlín, dobu expozície a spôsob manipulácie. V roku 2009 
boli pracovníkmi odd. PPLaT vykonávané tiež kontroly predaja jedovatých látok celkom v 10 
predajniach okresov Michalovce a Sobrance, pri ktorých bolo zistené, že predaj je 
zabezpečený pultovým spôsobom, alebo sú prípravky uložené v uzamknutých skrinkách 
a zákazníkom sú vydávané na základe požiadania. V predajniach sa nenachádzali hračky, ani 
poživatiny, prevádzkovatelia boli držiteľmi osvedčení o odbornej spôsobilosti pre prácu 
s jedovatými látkami. Tiež mali vypracované a schválené prevádzkové poriadky a posúdené 
riziko.   
     Organizácie a firmy, ktoré používajú pri práci chemické faktory aj v roku 2009 predkladali 
na schválenie prevádzkové poriadky a zmeny v prevádzkových poriadkoch, ktoré boli 
doplnené o posudky rizika a opatrenia pri mimoriadnych situáciách a haváriách – celkom bolo 
schválených 18 prevádzkových poriadkov, pričom v uvedenom počte nie sú zarátané tie 
prevádzkové poriadky, ktoré boli súčasťou žiadostí o súhlas s uvedením pracovných 
priestorov do prevádzky, v 1 prípade bolo prerušené konanie, nakoľko prevádzkový poriadok 
nebol spracovaný v súlade s § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z..   
     V roku 2009 bolo vydané 1samostatné rozhodnutie pre práce spojené s manipuláciou, 
skladovaním a iným používaním veľmi jedovatých látok a prípravkov.  
       V okresoch Michalovce a Sobrance evidujeme celkom 12 organizácií, ktoré používajú pri 
práci  veľmi jedovaté látky a prípravky a jedovaté látky a prípravky. Ide o organizácie, ktoré 
veľmi jedovaté látky a prípravky a jedovaté látky a prípravky  používajú pri chemických 
analýzach, alebo o organizácie, ktoré tieto látky skladujú, ale pri práci ich nepoužívajú 
a nemajú doriešený spôsob likvidácie.  
        V roku 2009 neevidujeme žiadnu mimoriadnu, či havarijnú situáciu v oblasti nakladania 
s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. Vykonávanie DDD činnosti bolo 
hlásené v 43 prípadoch.  
          V roku 2009 vedúca odd. PPLaT bola členkou komisie na preskúšanie odbornej 
spôsobilosti pre prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami 
a prípravkami zriadenej pri RÚVZ so sídlom v Košiciach. Na www. stránke RÚVZ sú 
uverejnené všetky potrebné údaje o spôsobe získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 
prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami. 
Prehľad organizácií používajúcich pri práci VJLaP a JLaP je uvedený v priloženej tabuľke. 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu. 
V okrese Michalovce evidujeme prácu s chemickými karcinogénmi celkom v 9 organizáciách 
(pokles o 2 oproti roku 2008), v okrese Sobrance neevidujeme tieto práce, nakoľko 
spoločnosť, v ktorej spracovávali bukové a dubové drevo v mesiaci august pozastavila svoju 
činnosť, pričom v jej priestoroch ostalo 100m3 dubového a 100m3 bukového dreva. 
K 31.12.2009 v riziku chemickej karcinogenity evidujeme celkom 59 zamestnancov (z toho je 
51 žien) – zamestnanci NsP, n.o Michalovce – oddelenie onkologické 48 (45 žien), ktorí sú 
exponovaní cytostatikám, zamestnanci spoločnosti Ebster, s.r.o. Michalovce 5, ktorí sú 
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exponovaní etylénoxidu a zamestnanci spoločnosti Chemko a.s. Slovakia, laborantky 6, ktoré 
sú pri práci exponované VI mocnému chrómu (organizácia vznikla zlúčením spoločnosti 
Chemko, a.s. Strážske a Chemza, s.r.o. Strážske).  
V rámci previerok na pracoviskách, kde sú zamestnanci exponovaní chemickým 
karcinogénom boli zástupcovia firiem upozorňovaní na povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú 
zo zákona č. 355/2007 Z. z.,  NV SR č. 355/2006 Z. z. v znení NV SR č. 300/2007 Z. z.  a NV 
SR č. 356/2006 Z. z. v znení NV SR č. 301/2007 Z. z..  
Pre prácu s ostatnými chemickými karcinogénnymi látkami nebolo RÚVZ vydané v roku 
2009 žiadne rozhodnutie, avšak pre práce spojené s odstraňovaním materiálov 
obsahujúcich azbest boli vydané 3 rozhodnutia.  Počas vlastných prác pri odstraňovaní 
materiálov s obsahom azbestu boli zamestnancami RÚVZ – odd. PPL vykonané 3 previerky, 
pri ktorých bolo zistené, že sú dodržané podmienky pre prácu s materiálmi obsahujúcimi 
azbest podľa schváleného plánu práce a technologického postupu, v 1 prípade bolo vydané 
stanovisko k územnému konaniu, kde projektant riešil odstránenie strechy s AZC materiálu. 
Pre zamestnancov spoločnosti Proservis, s.r.o. Strážske bola odprednášaná 1 prednáška so 
zameraním na vlastnosti azbestu a zdravotných rizikách pri práci s azbestom. Bolo 
vyplnených celkom 9 dotazníkov.  
V okrese Michalovce evidujeme teda celkom 106 zamestnancov z toho je 93 žien (v tomto 
počte nie sú zarátaní zamestnanci spoločnosti Orcus Mag, s.r.o. Sobrance, ktorá pozastavila 
svoju činnosť), ktorí pri práci prichádzajú do kontaktu s karcinogénmi, resp. zabezpečujú ich 
skladovanie, avšak rizikové práce sú evidované u 59 zamestnancov (z toho je 51 žien), 
nakoľko na ostatných pracoviskách na základe posúdenia rizika nie sú splnené kritéria na 
zaradenie do rizikových kategórií podľa § 31 zák. č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 
448/2007 Z. z.. 
Prehľad firiem v okresoch Michalovce a Sobrance, kde sú pri práci používané chemické 
karcinogény: 
1. Ebster, s.r.o. Michalovce chemická sterilizácia etylénoxidom – spotreba etylénoxidu 
v roku 2009 bola 15534 kg. V 3 kategórii sú evidovaní 5 výrobní zamestnanci - muži. V roku 
2009 boli vykonané LPP, vrátane chromozómalných aberácií z periférnej krvi. U jedného 
zamestnanca boli bolo zistené zvýšené percento chromozómových aberácií a preto u neho 
bude zopakované vyšetrenie v I. polroku roku 2010. V kategórii 2 je zaradená 1 pracovníčka – 
laborantka, ktorá pracuje v laboratóriu umiestnenom mimo výrobné priestory.  
2. SVP, š.p. Košice - Laboratórium Petrovce nad Laborcom – Toto pracovisko bolo 
premiestnené do nových priestorov z laboratória v Michalovciach. V roku 2009 sa 
nevykonávali žiadne práce s karcinogénnymi látkami z dôvodu sťahovania. Skladované 
množstvá chemických karcinogénov: síran kobaltnatý 20,0g, chloroform 5 litrov, chlórid 
kobaltnatý 10,0g. Do priameho kontaktu s karcinogénmi prichádzajú 2 laborantky. 
Zamestnankyne nie sú evidované v riziku chemickej karcinogenity. 
3. VVS, a.s. Košice - závod Michalovce – V tejto firme sa používa pri chemických analýzach 
dvojchroman draselný na jednom pracovisku – laboratóriu, ktorého ročná spotreba v roku 
2009 je 50g,0g, zostatok na sklade je 410g. S uvedeným karcinogénom prichádza do 
priameho kontaktu celkom 9 zamestnancov, z toho je 7 žien. Zamestnanci sú zaradení do 2 
kategórie prác.  
4. Nemocnica  s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, n. o. Michalovce -  oddelenie 
klinickej onkológie - používané chem. karcinogény – cytostatika, ročná spotreba je 3 079 
389mg. Počet exponovaných pracovníkov evidovaných v riziku chemickej karcinogenity je 
48 z toho je 45 žien. Ide o  zamestnancov, ktorí sú exponovaní cytostatikám pri príprave a  
podávaní injekčných a infúznych roztokov, pri ošetrovaní  pacientov, pri manipulácii s 
prádlom a biologickým materiálom.  
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Príprava roztokov a ich skladovanie je riešené vo vyhradených priestoroch. Vlastná príprava 
sa vykonáva v bioboxe UNIMAK ABX  2000, kde je zabezpečené automatické vetranie s 
laminárnym  prúdením vzduchu. Likvidáciu odpadu zabezpečuje NsP ŠK Michalovce, n.o. 
cestou oprávnených organizácií. Zamestnanci sa zúčastňujú LPP. Pracovníci majú 
prideľované jednorazové  OOPP. 
5.  Eurovia – Cesty, a.s. Košice –Obaľovačka Zbudza – Na uvedenom pracovisku je pri 
analýzach používaný trichlóretylén, ročná spotreba bola 40l, zostatok je 10 litrov. S uvedenou 
látkou pracuje 1 zamestnanec. Na pracovisku laboratória bola vykonaná objektivizácia 
faktorov v pracovnom ovzduší RÚVZ Košice. Z protokolov merania vyplýva, že sú dodržané 
TSH pre trichlóretylén a preto je zamestnanec zaradený na základe posudku o riziku do 2 
kategórie prác. 
6.  Chemko, a.s. Slovakia, Priemyselná 720, Strážske –Vznikla zlúčením spoločností 
Chemko, a.s. Strážske a Chemza, s.r.o. Strážske.  V tejto spoločnosti sú skladované zvyšky 
PCB – 500 ton tuhých zvyškov a 4 m-3 tekutých PCB. Kontrola skladovania je vykonávaná 1x 
týždenne  1 zamestnankyňou, o kontrolách je vedená evidencia. S uvedenými látkami 
pracovníčka teda neprichádza do priameho kontaktu. Ďalej sú používané chemické 
karcinogény: dichroman draselný, ročná spotreba 804,5g, zostatok 27752g, bromičnan 
draselný- 18,9g, zostatok 5548,9g, chroman draselný -10g, zostatok 9668g, benzén – v roku 
2009 sa nepoužíval- zásoba 4000ml, dibutylftalát- zásoba 2900ml, 1,2-dichlóretán zásoba 
3800ml. S uvedenými látkami pracuje celkom 29 zamestnancov, z toho je 27 žien. 
Z uvedeného počtu je 6 žien v profesii laborantka evidovaných v 3 kategórií rizikových prác – 
práca so VI-mocným chrómom. 
7.  TP2, s.r.o. Strážske –v laboratóriu tejto firmy je pri analýzach používaný chroman 
draselný, ročná spotreba 350g, zostatok 3300g. S chromanom draselným pracujú dve 
zamestnankyne, ktoré sú zaradené do 2 kategórie. 
8. ORCUS MAG, s.r.o. Námestie slobody 2, Sobrance – Drevovýroba - prach z tvrdého 
dreva dub – Táto spoločnosť ukončila k 3.8.2009 práce pri spracovaní bukového a dubového 
dreva, preto zamestnanci nie sú uvádzaní v celkovom počte pracovníkov pracujúcich 
s chemickými karcinogénmi a spoločnosť nie je uvádzaná ani v celkovom počte. 
V spoločnosti ostali zásoby a to 100m3 dubového a 100m3 bukového dreva. 
9.  SE, a.s. Bratislava  - Elektrárne Vojany, závod – pracovisko odd. chémie E 1170 – 
laboratórium. Pracuje tu 8 laborantiek, používaný chemický karcinogén chroman draselný, 
ročná spotreba 150g, zamestnankyne sú zaradené do 2 kategórie. 
10. Nafta a.s. Gbely, závod Michalovce – pracovisko laboratórium, používaný karcinogén 
chroman draselný, spotreba 5g, zostatok 230g, počet zamestnancov – 1 laborantka v 2 
kategórií prác. 
12. Gazeptrol Group, s.r.o. Košice - Destilačná jednotka gazolínu Senné. Pracovisko bolo 
uvedené do prevádzky v mesiaci december 2008, v roku 2009 neprevádzkovalo, preto nie je 
organizácia uvádzaná v tabuľke, ani v celkovom počte organizácií pracujúcich s chemickými 
karcinogénmi. Prehľad spotreby chemických karcinogénov za rok 2009 v okrese Michalovce 
je uvedený v priloženej tabuľke. 
 Znižovanie psychickej pracovnej záťaže.  
 
V roku 2009 k 31.12 bola sledovaná neuropsychická záťaž u zamestnancov   RÚVZ 
Michalovce. Zamestnanci vyplnili dotazníky podľa metodík uverejnených v NV SR č. 
542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, 
psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. Z vyhodnotenia uvedených 
dotazníkov vyplýva, že zamestnancov RÚVZ Michalovce je možné zaradiť do 2 kategórie 
prác z hľadiska neuropsychickej záťaže. V roku 2009 sme neboli oslovení žiadnou 
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organizáciou v okresoch Michalovce a Sobrance na prehodnotenie psychickej záťaže. V rámci 
výkonu ŠZD pri previerkach bolo vyplnených celkom 98 dotazníkov.  
Znižovanie výskytu chorôb z povolania z DNJZ. 
Táto úloha je zameraná na hodnotenie pracovného prostredia a spôsobu práce vo vzťahu 
k výskytu ochorení z DNJZ, ale súčasne sú hodnotené pracovné podmienky aj pri šetrení 
podozrení na choroby z povolania u ostatných šetrení. Pri plnení tejto úlohy vychádzame z 
odborného usmernenia MZ SR - HH č. HH  SR - 4802/2002-HŽPP/PPL zo dňa 21. 11. 2002 
na zabezpečenie jednotného postupu štátnych zdravotných ústavov v SR pri prešetrovaní a 
hodnotení pracovných podmienok pri podozrení na profesionálne ochorenie z DNJZ. 
K 31.12.2009 sme v okresoch Michalovce a Sobrance prešetrovali celkom 56 podozrení na  
choroby z povolania, z toho v 46 prípadoch išlo o DNJZ, v 3 prípadoch išlo o kombinované 
ochorenie DNJZ+ Astma bronchiále, v 2 prípadoch išlo o kombinované ochorenie DNJZ+ 
Hypacusis perceptiva, v 2 prípadoch o Hypacusis perceptiva, v 1 prípade Noduli vocales 
bilat., v 1 prípade o ochorenie v položke 45 „Zoznamu“ (rhinitis alergica) a v 1 prípade išlo 
o iné poškodenie zdravia pri práci (encefalopatia + Parkinsonove ochorenie). Jednotlivé 
oznámenia o prešetrení podozrení na choroby z povolania sú zasielané na FNsP - KPL 
Košice, RÚVZ  Košice - odbor PPL a ÚVZ SR - odbor PPL. Šetrení podozrení na choroby z 
povolania z DNJZ sa zúčastňujú zástupcovia zamestnávateľa, zamestnancov, prešetrovaní 
pracovníci a v roku 2009 sa šetrení zúčastňovali vo väčšine prípadov aj zástupcovia 
pracovných zdravotných služieb. Súčasťou prešetrení je aj zobrazenie vykonávanej pracovnej 
činnosti pomocou digitálneho fotoaparátu a videokamery, čo prispieva k zvýšeniu kvality 
prešetrenia. Hlásenie o priznaní choroby z povolania z DNJZ z FNsP- KPL v Košiciach za 
rok 2009 sme zatiaľ obdržali  v 22 prípadoch, 1 hlásenie v prípade kombinovaného ochorenia 
Astma bronchiále + DNJZ a v 1 prípade DNJZ+Hypacusis perceptiva. Okrem toho sme 
obdržali 1 hlásenie o priznaní CHzP prešetrovanej v roku 2007 a 4 hlásenia za rok 2008. Vo 
firme Zekon, a.s. Michalovce evidujeme práce v profesii šička ako rizikové v 3 kategórii 
rizikových prác s celkovým počtom 151 exponovaných zamestnancov. Najviac podozrení na 
CHzP z DNJZ za rok 2009 evidujeme v YWTS, s.r.o. Michalovce 13 v profesiách 
pracovníčka strednej výroby (zváračka) a montáž kabeláže – práca pri linkách, Zekon, a.s. 
Michalovce 15 a 1kombinované ochorenie AB+DNJZ v profesii šička. V spoločnosti Zekon, 
a.s. ide o pracovníčky, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer. Tiež pri šetreniach 
jednotlivých podozrení na CHzP bolo zistené, že pracovníčky sa zúčastňovali pravidelne  
LPP, ale lekárke svoje ťažkosti zatajovali v obave zo straty zamestnania. V rámci šetrení 
podozrení na CHzP v tejto spoločnosti bol zamestnávateľ oboznamovaný a boli 
mu poskytnuté edukačné materiály k hodnoteniu zdravotných rizík. Vzhľadom 
k opakovanému výskytu podozrení na CHZP v spoločnosti YWTS, s.r.o. Michalovce konalo 
sa pracovné stretnutie zástupcov orgánu verejného zdravotníctva so zástupcami YWTS, s.r.o. 
Michalovce. Z uvedeného stretnutia vplynulo, že prevažná väčšina podozrení na CHzP 
z DNJZ sa vyskytla u pracovníčok strednej výroby. Išlo o zamestnankyne, s ktorými bol 
koncom roku 2008 ukončený pracovný pomer a uvedené pracovisko je t. č. v útlme vzhľadom 
na zmenu výrobného programu. Ďalej z tohto stretnutia vyplynulo, že zamestnávateľ 
zabezpečuje u zamestnancov vstupné, periodické a výstupné LP so zameraním na 
podpornopohybový aparát, zamestnanci pri nástupe do zamestnania sú zaškoľovaní za účelom 
získania správnych pracovných návykov, zamestnancom sú umožňované víkendové 
rekondičné pobyty. 6 podozrení na CHzP bolo prešetrovaných v BSH Drives and Pumps, 
s.r.o. Michalovce a to u zamestnancov obsluhujúcich výrobne linky – pásová výroba. Pri 
previerkach bolo konštatované, že pracovníci sa na jednotlivých pracovných pozíciách 
striedajú a to buď v dvojhodinových intervaloch, alebo každú zmenu a to v závislosti od 
vykonávania konkrétnych operácií, u zamestnancov sú vykonávané vstupné lekárske 
prehliadky a tiež preventívne LP 1x ročne, nakoľko ide o zamestnancov vykonávajúcich aj 
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nočné práce, pracovníci majú možnosť sa zúčastňovať víkendových rehabilitačných pobytov 
hradených zamestnávateľom. Obdobne, ako v spoločnosti YWTS, s.r.o. aj v 
spoločnostiach Zekon, a.s. Michalovce a BSH Drives and Pumps, s.r.o. Michalovce  sme 
konštatovali, že zamestnanci pri LPP udávajú nepravdivé údaje – zatajujú svoje ťažkosti zo 
strachu zo straty zamestnania. Ďalšie 2 podozrenia na CHzP boli šetrené v Podvihorlatských 
pekárniach a cukrárniach, a.s. Humenné – prevádzka Michalovce v profesiách maliar- 
natierač a pekárka. V obidvoch prípadoch išlo o  zamestnancov, ktorí už viac rokov v tejto 
spoločnosti nepracujú, v dvoch prípadoch išlo o živnostníkov a v 2 prípadoch bolo šetrenie 
vykonané v výrobnom družstve Odeta, v. d. Michalovce v profesii šička a šička- majsterka, 
ktoré k 15.10.2009 ukončilo svoju činnosť v oblasti šitia odevov.  Ďalšie podozrenia na CHzP 
sa vyskytovali ojedinele.  Pri prešetrovaní podozrení na CHzP najväčším problémom je získať 
potrebné podklady, hlavne u súkromných firiem z dôvodu častej výmeny zamestnancov, 
rozdielnych údajov od zamestnávateľa a od prešetrovaného a v takom prípade len veľmi 
ťažko môžeme vysloviť jednoznačný názor na priamu súvislosť medzi ochorením 
a vykonávanou prácou. Taktiež zisťujeme, že firma v ktorej prešetrovaný pracoval už 
ukončila svoju činnosť a k dispozícii nie sú teda žiadne podklady, údaje poskytuje len 
prešetrovaný a nie je možné overiť ich pravdivosť. Problémy sú aj v zisťovaní údajov 
o zdravotnom stave prešetrovaného, resp. údaje o začiatkoch daného ochorenia, nakoľko 
nemáme k dispozícii zdravotnú dokumentáciu. Ošetrujúcimi lekármi, vo väčšine prípadov, sú 
vydávané len výmenné lístky, ktoré majú len malú výpovednú hodnotu.   
       Najväčší výskyt podozrení na ochorenie z DNJZ je v strojárskom priemysle – 24 
podozrení, 19 v textilnom a odevnom priemysle, 5 v potravinárskom priemysle, 2 
v poľnohospodárstve, 1 v službách, 2x SZČO (pilčík a upratovačka), 1 v školstve a 2 
v stavebníctve. Prehľad všetkých prešetrovaných podozrení na CHzP je uvedený v priloženej 
tabuľke.  
 Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenie zdravia z práce so zameraním na ochorenie chrbtice.  
V roku 2009 k 31.12.2009 sa v okresoch Michalovce a Sobrance nevyskytlo podozrenie na 
chorobu z povolania na iné poškodenie zdravie z práce s ochorením chrbtice. 
Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou zamestnancov pri práci so 
zobrazovacími jednotkami. 
Pri plnení tejto úlohy postupujeme v súlade s NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 
Podmienky pri práci so zbrazovacími jednotkami sú kontrolované na pracoviskách, kde sa 
pracuje so zobrazovacími jednotkami. Podrobný prieskum bol vykonaný v 10 organizáciách, 
na 24 pracovných miestach u 250 zamestnancov. Hodnotenie pracovných podmienok pri práci 
so zobrazovacími jednotkami bolo teda vykonané v týchto spoločnostiach: Ekologické služby, 
s.r.o. Strážske, Ingema, s.r.o. Michalovce, Chemko a.s. Slovakia, Strážske, Diakol, s.r.o. 
Strážske, SE, a.s. Elektrárne Vojany, závod Vojany, TP2, s.r.o. Strážske, Unomedical, s.r.o. 
Michalovce, BSH Drives and Pumps, s.r.o. Michalovce a RÚVZ Michalovce.  Pri previerkach 
bol najčastejšie zisťovaným nedostatkom nevybavenie pracovných miest podložkami pod 
chodidlá. Naopak bolo zisťované, že pracovné  miesta poskytujú dostatočný priestor pre 
zaujatie vhodnej polohy, sú riešené vhodné systémy clonenia pracovísk pred nadmerným 
osvetlením, zamestnanci si vo väčšine prípadov pracovné tempo určujú sami, t. z., že si počas 
práce sami určujú prestávky podľa potreby. Na RÚVZ Michalovce bolo zabezpečené 
zakúpenie podložiek pod chodidlá. Podľa zák. č. 355/2007 Z. z. bolo v roku 2008 
rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva nariadené vykonanie mimoriadnych 
preventívnych lekárskych prehliadok firme Yazaki Wiring Technologies Slovakia, s.r.o. 
(YWTS, s.r.o.) Michalovce, celkom u 180 zamestnancov- očné vyšetrenie. Ide 
o zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami a ktorí udávali ťažkosti 

425



v súvislosti s vykonávanou prácou – bolesti očí, slzenie, pálenie. Listom zo dňa 17.12.2009 
spoločnosť YWTS, s.r.o. Michalovce oznámila, že preventívne lekárske prehliadky boli 
vykonané u všetkých zamestnancov so záverom, že sú spôsobilí vykonávať prácu so 
zobrazovacími jednotkami. Bolo vyplnených 57 dotazníkov typu Z. Z týchto dotazníkov 
vyplýva, že zamestnanci sú zamestnávateľmi informovaní o rizikách pri práci so 
zobrazovacími jednotkami v rámci školení OBP, tiež informácie získavajú z literatúry 
a médií. 
 
Úloha č. 3 z Uznesenia vlády SR – táto úloha sa prelína s úlohou č.1.  Štátny zdravotný 
dozor na pracoviskách v okresoch Michalovce a Sobrance je vykonávaná na základe 
spracovaného harmonogramu previerok pre rok 2009 a spisového poriadku organizácií 
a spoločností v okresoch Michalovce a Sobrance, so zameraním na kontrolu plnenia 
jednotlivých NV SR, ktoré sú kontrolované zamestnancami odd. PPL v rámci plnenia 
predchádzajúcej úlohy. V roku 2009 k 31.12. zamestnanci odd. PPLaT vykonali celkom 859 
previerok v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru (z toho bolo 129 previerok na 
pracoviskách s evidovanými rizikovými prácami) a 314 obhliadok priestorov pred ich 
uvedením do prevádzky. V uvedenom počte sú zahrnuté aj previerky so zameraním na 
kontrolu jednotlivých NV SR a vyhlášok upravujúcich pracovné podmienky a súčasne na 270 
pracoviskách bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov.  
Úloha č. 4 z Uznesenia vlády SR – táto úloha je zameraná na kontrolu plnenia §§ 21 a 26 zák. 
NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zák. č. 140/2008 Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z. z. 
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu 
odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.  Pri jej plnení 
odborní zamestnanci odd. PPL postupujú podľa listu ÚVZ SR zn. OPPL-1664/2007-Oj zo dňa 
29.1.2007. V roku 2009 k 31.12. bola vykonaná kontrola v 1225 organizáciách pri ktorých 
bolo zisťované, či majú organizácie zabezpečený zdravotný dohľad PZS. Pri previerkach 
vykonávaných v rámci ŠZD si zamestnanci odd. PPLaT, ale aj ostatných oddelení RÚVZ 
overujú zabezpečenie PZS tak, že si dávajú predložiť k nahliadnutiu zmluvy uzavreté 
s jednotlivými PZS. Zároveň pri týchto previerkach je konštatované, že sú u zamestnancov 
vykonávajúcich rizikové práce a tam, kde to ukladajú osobitné predpisy vykonávané PLP 
v súlade s § 30 zák. č. 355/2007 a zák. č. 140/2008 Z. z. – náplň a frekvencia, z PLP sú 
vyhotovované záverečné posudky o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon danej 
práce. PZS je postupne spracovávaná kategorizácia prác a hodnotenie a posudzovanie rizík. 
Situácia v úrovni zdravotného dohľadu nad pracovným prostredím PZS v kontrolovaných 
subjektoch  je v štádiu vypracovávania a hodnotenia rizík pre rôzne faktory v závislosti od 
charakteru prevádzky a výskytu rizikových faktorov práce na pracoviskách. Pokiaľ ide o  
ustanovenie § 26 ods. 3 zák. č. 126/2006 Z. z. v znení zák. č. 140/2008 Z. z. pri výkone ŠZD 
nebolo zatiaľ zistené jeho využívanie v okresoch Michalovce a Sobrance zamestnávateľmi, 
ktorí zamestnávajú do 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2. 
Využívanie § 26 ods. 4 citovaného zákona – pri previerkach bolo konštatované, že 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 
prvej, alebo druhej kategórie zabezpečuje výkon PZS vlastnými zamestnancami. Ide hlavne 
o praktických lekárov.  
K 31.12.2009 evidujeme z prekontrolovaných prevádzok celkom 275 podnikateľských 
subjektov okresov Michalovce a Sobrance, ktoré majú zabezpečený výkon PZS 
dodávateľským spôsobom. Vlastnými odbornými zamestnancami má zabezpečený výkon PZS 
RÚVZ so sídlom v Michalovciach.  
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ŠZD na pracoviskách okresov Michalovce a Sobrance 
Organizácie (firmy), 
ktoré zabezpečujú 
PZS 

kde nie sú vyhlásené rizikové práce 

 počet previerok počet zamestnancov z toho žien 
Vlastnými odbornými 
zamestnancami 

1 42 31 

Dodávateľským 
spôsobom 

236 6065 2792 

PZS nemajú 948 5657 3743 
Spolu 1185 11764 6566 
 
 
 

ŠZD na pracoviskách okresov Michalovce a Sobrance 
Organizácie (firmy), 
ktoré zabezpečujú 
PZS 

S vyhlásenými rizikovými prácami 

 počet previerok počet zamestnancov z toho žien 
Vlastnými odbornými 
zamestnancami 

- - - 

Dodávateľským 
spôsobom 

39 7537 2575 

PZS nemajú 1 138 6 
Spolu 40 7675 2581 
 
 
Prehľad organizácií používajúcich pri práci VJLaP a JLaP v okresoch Michalovce 
a Sobrance za rok 2009                  
Porad.
číslo 

Názov organizácie Názov chemickej látky 
a chemického prípravku

1. Fiberstruct, s.r.o. Strážske Accelerátor  NL-63-100
  Accelerátor NL 65-100
  Trigonox K-80 
  Butanox M 50 

2. Diakol, s.r.o. Strážske Metanol 
  Formaldehyd 

3. Chemko a.s. Slovakia Strážske Metanol 
  Formaldehyd 
  Fenol 
  Dichroman draselný 
  Síran ortuťnatý 
  Síran kademnatý 
  Oxid nikelnatý 
  Dusičnan olovnatý 
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  Azid sodný 
  Jodid ortuťnatý 
  Selén 
  1,10 Fenantrolín 
  Chroman draselný 
  Benzén 
  Nitroprusid sodný 
  Dibutylftalát 
  Allyltiomočovina 
  Bromičnan draselný 
  1,2, Dichlóretán 
  Síran hydrazínu 

4. Ebster, s.r.o. Michalovce Etylénoxid 
5. Hnojivá Duslo, s.r.o. Strážske Amoniak 
  Metanol 
  Pyrogalol 
  Nitroprusid sodný 
  Dusičnan ortuťnatý 
  Nesslerovo činidlo 
  Methyloranž 

6. SE,a.s.- Elektrárne Vojany, závod Chroman draselný 
7. VVaS, závod Michalovce Dichroman draselný 
8. TP2, s.r.o. Strážske Chroman draselný 
9. Nafta, a.s. Gbely, závod Michalovce Chróman draselný 
10. Mangini, s.r.o. Sobrance Fostoxín 
11. Eurovia –Cesty, a.s. Košice-

Laboratórium Zbudza 
Trichlóretylén 

12. NsP  n.o. Michalovce Ferokyanid draselný 
  Azid sodný 
  Formaldehyd 
  Metanol 
  Kyanid draselný 
  Dusičnan ortuťnatý 
  Dusitan sodný 
  Fluorid sodný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

428



Prehľad spotreby chemických karcinogénov za rok 2009 v okresoch Michalovce 
a Sobrance 

     
Podnik 

Organizácia 
Spoločnosť

 
         

Chemický  
karcinogén, 

chem.mutagén 
 proces s rizikom 

chemickej 
karcinogenity 

Klasifikácia/kateg. 
podľa  

NV SR č. 356/2006 Z.z. 

Počet 
exponovaných 

 
celkom/ženy 

Množstvo 
spotrebovaných 

látok/rok** 

Ebster, s.r.o. 
Michalovce 

Etylénoxid 2 6/1 15 534kg 

 SVP,š.p. 
Košice –
Laboratóriu
m Petrovce 
n/L 

Síran kobaltnatý 
Chloroform 
Chlórid kobaltnatý 

2 
2 
 

2/2 20,0g 
5 l 

10,0g  

VVS, a.s. 
závod 
Michalovce 

Dichroman draselný 2 9/7 50g 
410g – zostatok 

NsP 
Michalovce 

Cytostatika 
 

2 
 

48/45 3 079 389mg 

Eurovia-
Cesty, a.s. 
Obaľovačka 
Zbudza 

Trichlóretylén 2 1/0 40 litrov, 
zostatok 10 l 

Chemko, a.s. 
Slovakia 
Strážske 

PCB 
 
 

2 
 
 

1/1 
 
 

500ton+4m3 
kondenzátu 

 
TP2, s.r.o. 
Strážske  

Chroman draselný 2 2/2 350g 
3000g zásoba 

Chemko, a.s. 
Slovakia,  
Strážske  

Dichroman draselný 
 
Bromičnan draselný 
 
Chroman draselný 
 
Benzén 
 
 
Dibutylftalát 
1,2 dichloretán 
 

2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
 
3 
2 
 

28/26 
 
 

804,5g (zásoba 
27752g) 

18,9(5548,9g 
zásoba) 

10g(9668g 
zásoba) 

Zásoby 4000ml-v 
roku 2009 sa 
nepoužíval 

2900ml zásoby 
3800ml zásoby 

 
 

ORCUS 
MAG, s.r.o. 
Sobrance 

Prach z duba 
Prach z buka 

1 
1 

11/3 100m3 

100m3 

neprevádzkuje  
SE, a.s. 
Elektrárne 
Vojany  

Chroman draselný 2 8/8 150g 
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Nafta, a.s. 
Gbely – 
závod 
Michalovce 

Chroman draselný 
 
 

2 1/1 5g (zostatok 
230g) 

* 1. – dokázaný karcinogén pre ľudí 
 2. –  pravdepodobný karcinogén 
 proces s r.ch.k – proces s rizikom chemickej karcinogenity 
**N – objektivizácia nevykonaná, resp. spotreba neudaná 
V roku 2009 nebola vykonávaná objektivizácia v pracovnom ovzduší. Okrem spoločnosti 
Ebster SK, s.r.o. Michalovce sú používané množstvá chemických karcinogénov malé 
a používanie je nepravidelné a preto sa objektivizácia nevykonáva.  
 
 
 
 

Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania v roku 2009 – okresy 
Michalovce a Sobrance

Číslo 
položky 

Zoznamu 
CHzP 

Diagnóza Organizácia Profesia 
Záver 

prešetrenia
S / N* 

29 

Epicon.r
ad.et 

uln.hume
ri l.utrq. 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička- žehlenie S 

29 

Epicondy
litis 

ulnaris 
bil.,PHS 

bil. 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29 

IMpinge
ment 
syn,, 

Omartro
sis 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička- žehlenie S 

 

29 

Epicon.r
ad.et 

ul.,Syn.ca
nalis 
carpi 

Zekon, a.s. 
Michalovce Šička S 

29 

Syn.canal
is carpi, 

Epic. 
un.hume

ri 

Zekon, a.s. 
Michalovce Šička – žehlenie 

Bez záveru 
–zrušené 
pracovisko 

29 

Epicon.r
ad.humer

i l.dx. 
PHS bil. 

Zekon, a.s. 
Michalovce Šička S 
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29 

Epicon.r
ad. et 
uln. 

humeri, 
PHS 
bilat. 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29 Syn.canal
is carpi 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29 

PHS 
bilat.,Im
pingeme

nt 
syn.,arth

rosis 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29 

PHS 
bilat.,Syn
.canalis 

carpi,Epi
con 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29 

Epicon.r
ad.humer

i 
bil.,Syn.c

analis 
carpi 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička – žehliarka S 

29 
Epicond.
rad.hume
ri bilat. 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29 

Epicon.r
ad.hum.,
Syn.canal
is carpi 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička – razitkárka S 

29 

Syn.canal
is carpi, 

Epic.rad.
et 

ul.humer
i 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29 

Epicon.r
ad.hume.
bilat.,PH

S 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29+37 

Syn.canal
is carpi, 
Astma 

bronchiál
e 

Zekon, a.s. 
Michalovce Šička S-obidve 

Dg. 

29 Tendiníti
s šliach 

Uniplast MH, s.r.o. 
Vranov nad Topľou

Montáž uhlíkových 
systémov 

Odporučené 
na RKD 
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flexorov 
dig.man. 

l.dx., 
Syn.canal
is carpi 

29 

Epicond.
rad. et 

uln. 
humeri 
bilat. 

Odeta –v.d. 
Michalovce Majsterka Odporučené 

na RKD 

29 

Epicond.
rad. et 
ulnaris 
humeri 

Odeta- v.d. 
Michalovce Šička – strihačka N 

29 

Syn.canal
is 

carpi,Epi
con. Rad. 

et uln. 
hum. 
bilat. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

Robotníčka-
zváračka S 

29 

Syn.canal
is carpi, 
Epicon. 

rad. et ul. 
hum. 
bilat. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Formovačka  S 

29 

Epicon.r
ad. et 
uln., 

Syn.canal
is carpi 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Zváračka S 

29 

Epicon. 
Radialis 

et ulnaris 
humeri 
l.utrq.  

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Zváračka S 

 

       29 Syn.canal
is carpi 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Zváračka 

S 
 
 

       29 

Syn.can. 
carpi, 
Epic. 

rad. et 
uln. 

humeri  

YWTS,s.r.o. 
Michalovce Formovačka S 

       29 
Epicon.ul

n. 
humeri. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Formovačka S 
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       29 
Epicon.ul

naris 
humeri 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Príprava kabeláže S 

 

29 

Syn.canal
is carpi 

bil.,Epico
n.rad.et 
ulnaris 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Zváračka S 

29 

Syn.canal
is carpi 

l.sin.,Epi
con.rad.e

t 
uln.hume
ri bilat. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Formovačka N 

29 
Epicon.r
ad.et uln. 
hum.bilat 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Zváračka S 

29+38 

Epicon.r
ad.et uln. 
hum.bilat
.,Hypacu

sis 
perecpt. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

Operátor strednej 
výroby 

DNJZ-S 
Hypacusis-

N 

       
29+38 

PHS 
bilat.,Epi
con.uln.h

um. 
bilat.,Hy
pacusis 

perceptiv
a 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

Formovačka+zvárač
ka 

DNJZ-S 
Hypacusis-

N 
 

       29 

Epicod.r
ad. et 

ulnaris 
bil.,  

BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. 
Michalovce 

Robotníčka na linke S 

       29 

Syn. 
canalis 
carpi 

bilat.,epi
cond.rad. 

et uln. 

BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. 
Michalovce 

Robotníčka na linke N 
 

       29 PHS l. 
sin. 

BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. 
Michalovce 

Kontrolór 
statorových zväzkov 

N 
 

       29 

PHS 
bilat.,Epi
con.rad.h

umeri 

BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. 
Michalovce 

Robotníčka na linke N 
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       29 

Epic.rad.
et 

uln.hum.
bilat. 

BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. 
Michalovce 

Robotník na linke S 

29 

Syn.canal
is carpi, 

Epic.rad. 
et uln. 

BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. 
Michalovce 

Robotníčka na linke S 

29 

Syn.can.c
ubiti.l.dx.
,Impinge
ment syn. 

Unomedical, s.r.o. 
Michalovce 

Operátorka pri 
zváračke 

S 
 

47 

Encefalo
patia+Pa
rkinsono

va 
choroba 

Unomedical, s.r.o. 
Michalovce Operátorka N 

29 

Epicon.r
ad. et 
uln. 

bilat., 

Podvihorlatské 
pekárne 

a cukrárne,a.s. 
prevádzka 
Michalovce 

Pekárka S 
 

29 Syn.canal
is carpi 

Podvihorlatské 
pekárne 

a cukrárne,a.s. 
prevádzka 
Michalovce 

Maliar- natierač N 
 

29+37 

Astma 
bronchiál

e, 
Syn.canal

is capi 

Roľnícke družstvo 
Trhovište 

Údržbár v živočíšnej 
a rastlinnej výrobe 

DNJZ-N 
AB-S 

29+37 

Astma 
bronchiál

e, 
Syn.canal
is carpi 

Agrostroj, s.r.o. 
Michalovce Lakovač S 

29 

Syn.canal
is carpi, 
Epicon. 
rad. et 

uln. hum. 

SONAP, s.r.o.-
prevádzka 
Michalovce 

Formovačka S 

29 

Epicon. 
rad. et 

uln.hume
ri bilat. 

Ehlebracht 
Slowakei, s.r.o. 

Michalovce 
Robotníčka S 

29 
Epicon.r

ad. et 
uln. 

Zberné suroviny, 
a.s. Žilina-
prevádzka 

Vodič nákladných 
automobilov N 
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humeri Michalovce 

29 

Syn.canal
is carpi, 
Epicon.r

ad. 
humeri 

SZČO Pilčík S 

29 

Syn.canal
is carpi, 
Epicon.r
ad. hum. 

SZČO Upratovačka N 

42 
Noduli 
vocales 
bilat. 

VI. ZŠ Michalovce Učiteľka Doporučené 
na RKD 

29 

Syn.canal
is carpi, 
Epicon.r

ad.et 
uln.hume

ri 

Kerko, a.s. Košice 
závod Michalovce Triedička dlaždíc S 

38 
Hypacusi
s precep. 

bilat. 

Rakso, s.r.o. 
Rakovec nad 

Ondavou 

Mechanik šijacích 
strojov N 

29 

Syn.canal
is carpi, 
Epicon.r

ad.et 
uln.bilat. 

KERAMIKA Biela 
Hora, s.r.o. 
Michalovce 

Robotníčka Odporučené 
na RKD 

45 
Rhinitis 
chronica 
alergica 

Syráreň Bel, a.s. 
Michalovce 

Robotníčka- balenie 
syrov 

Doporučené 
na RKD 

29 

Epicon.r
ad.et uln. 
humeri 
bilat. 

Syráreň Bel, a.s. 
Michalovce 

Robotník- obsluha 
sušiarne N 

38 

Hypacusi
s 

perceptiv
a bilat 

Syráreň Bel, a.s. 
Michalovce 

Robotník- obsluha 
sušiarne 

S 
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F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Charakteristika 
Imunizačný program zahŕňa sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním, realizáciu imunizácie obyvateľstva a kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, 
sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický efekt). Udržanie a zvyšovanie 
úrovne zaočkovanosti je stálou prioritnou úlohou zdravotníctva. Neplnenie imunizačného 
programu by malo závažný dopad na zdravotný stav celej populácie. Okrem zdravotného 
hľadiska by vzostup chorobnosti, vznik epidémií ako aj výskyt ochorení, ktoré sa už na 
Slovensku vďaka očkovaniu nevyskytujú, mal aj závažný ekonomický dopad so všetkými 
dôsledkami, ktoré z poškodenia zdravia vyplývajú. 
Imunizačný program sa zabezpečuje v súlade s cieľmi programu SZO č.7 "Zdravie pre 
všetkých v 21.storočí". Tieto ciele predpokladajú v roku 2008 eradikáciu detskej obrny vo 
svete, elimináciu osýpok a neonatálneho tetanu, redukciu nových nosičov vírusu hepatitídy 
typu B minimálne o 80 %, zníženie incidencie mumpsu, čierneho kašľa a invazívnych 
hemofilových infekcií pod 1/100 000 obyvateľov, zníženie incidencie záškrtu pod 0,1/100 
000 obyvateľov, zníženie výskytu kongenitálneho rubeolového syndrómu pod 0,01/100 000 
pôrodov a zníženie incidencie ďalších infekčných ochorení v časovom horizonte 10 - 15 
rokov.   
Cieľ 
Cieľom imunizačného programu v Slovenskej republike je znížiť až eliminovať výskyt 
infekčných ochorení systematickým a komplexným zabezpečovaním imunizácie najmä 
detskej populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia výskytu 
vybraných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.   
 
 Národný Imunizačný program v Slovenskej republike zahŕňa pravidelné povinné 
očkovanie detí a dospelých, očkovanie osôb vo vysokom riziku infekcie a očkovanie 
všeobecne odporúčané v  záujme prevencie ochorení.  
 V súvislosti s plnením tejto úlohy  bolo zabezpečené metodické usmerňovanie 
príslušných pediatrických NZZ a NZZ pre dospelých v okresoch Michalovce a Sobrance. 
 
Bolo zrealizované: 
1. Doočkovanie detí z ročníka 2003 proti diftérii, tetanu a pertussis - informácia 

NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance: 32 
 spolu: 32 

 
2. Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené 
 zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz - informácia (písomná informácia,   web 
 stránka RÚVZ Michalovce) 

PZS: 13 
iné /NsP MI, RN Sobrance, PN MI, TaZS MI, TS mesta Sobrance, VVS MI, VVS  Sobrance, 
HaZZ MI, HaZZ Sobrance: 9 

 spolu: 22 
3. Usmernenie ku kategorizácii a indikačným usmerneniam vakcín Infanrix polio a 
 Prevenar 

NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance: 32 
 spolu: 32 
 

 4. Očkovací kalendár na I. polrok 2010 
NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance: 32 
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 NZZ pre dospelých v okrese Michalovce a Sobrance: 56 
 spolu: 88 

 
Previerky  očkovania: 96 
o kontrola dodržiavania očkovacieho kalendára pre pravidelné povinné očkovanie detí 
a dospelých v roku 2009: 32 
o  kontrola zaočkovanosti detí v NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance,  
zameraná na očkovanie detí nar. v r. 2002 proti DiTePer, 1995 proti DT a poliomyelitíde, 
1997 proti morbilám, mumpsu, ružienke a VHB: 32 
o  administratívna kontrola očkovania za obdobie od 1.9.2008 – 31.8.2009 v okrese 
Michalovce a Sobrance podľa priložených tabuliek: 32 
  
 Súčasťou kontroly zaočkovanosti detí v NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce 
a Sobrance bola kontrola dodržiavania chladového reťazca v chladiacom zariadení na 
uskladnenie vakcín, doočkovanie restov z predchádzajúceho kontrolovaného obdobia, 
doočkovanie detí s dočasnými kontraindikáciami a kontrola evidencie a dokumentácie 
o očkovaní. 
 
 V rámci administratívnej kontroly pravidelného povinného očkovania v okrese 
Michalovce za obdobie od 1.9.2008 do 31.8.2009 bola zistená na celookresnej úrovni nižšia 
ako 95 % zaočkovanosť v prípade očkovania proti TBC v ročníku 2008 a očkovania proti 
DTP v ročníku 2005.  Na úrovni obvodov v okrese Michalovce nedosiahlo v rámci 
pravidelného očkovania 90 % zaočkovanosť u vybraných druhov očkovania 6 pediatrických 
obvodov. Príčinami nižšej zaočkovanosti boli: prevaha rómskych detí v obvode, narodenie 
detí v zahraničí, dlhodobý pobyt a migrácia rómskych detí s rodičmi v zahraničí, 
nezodpovedný prístup rodičov k očkovaniu, neúplné údaje o očkovaní proti TBC 
v prepúšťacej správe z novorodeneckého oddelenia, nedostatok BCG vakcíny a očkovacej 
látky D.T.COQ, zvýšený počet trvalých a prechodných KI, chyba malých čísel. V okrese 
Sobrance neklesla zaočkovanosť na celookresnej úrovni u žiadnej nákazy pod 95 %.  
  V skupine nákaz preventabilných očkovaním sme zaznamenali v okrese 
Michalovce 1 ochorenie na hemofilovú meningitídu u 0-ročného neočkovaného dieťaťa, nar. 
2008, žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach. Ochorenie potvrdené klinicky 
a kultivačne (Haemophilus influenzae  typ B). U ostatných nákaz preventabilných očkovaním 
výskyt nulový. 
 
 V súvislosti s realizáciou kampane euroregiónu SZO, s názvom Európsky imunizačný 
týždeň, ktorá prebiehala v dňoch 20.4. – 26.4.2009, odborní zamestnanci oddelenia 
epidemiológie RÚVZ Michalovce vykonali tieto aktivity v rámci predmetnej kampane: 
 
A. Spolupráca so samosprávou 
 
1) V čase od 20.4. – 26.4. 2009 – odvysielanie odborného článku „Očkovanie detí v SR“, 
v rámci vysielania mestských rozhlasových relácií v mestách: Michalovce, Sobrance, Veľké 
Kapušany, Strážske (prostredníctvom Mestských kultúrnych stredísk) 
2) Elektronickou poštou zaslaný odborný článok „Očkovanie detí v SR“ starostom obcí 
v okrese Michalovce a Sobrance. Spolu bolo oslovených 89 Obecných úradov v okrese 
Michalovce a Sobrance. 
3) Elektronickou poštou zaslaný odborný článok „Máme spoločný cieľ – zdravie našich 
detí“ riaditeľom všetkých školských a predškolských zariadení v okrese Michalovce 
a Sobrance. Spolu bolo oslovených 40 MŠ v okrese Michalovce a Sobrance. 
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B. Médiá 
 
1) Odborný článok na tému: „Máme spoločný cieľ – zdravie našich detí“ bol poskytnutý 
pre regionálnu tlač (Zemplín extra, Korzár, Michalovčan) 
2) Regionálne televízie (TV Mistral, TV Zemplín) – odvysielanie informácie 
o Európskom imunizačnom týždni v infotexte 
 
 
C. Školy 
 
1) prednáška na tému vírusová hepatitída typu B a očkovanie proti VH, vrátane 
distribúcie informačných letákov – ZŠ Strážske (žiaci 6. ročníka/45 žiakov/  - 1x 
2) beseda o očkovaní a o jeho význame, vrátane distribúcie informačných letákov - 
Špeciálna  základná škola Veľké Kapušany, Základná škola Angi mlyn Michalovce 
(špeciálna trieda),  ZŠ Čičarovce – zdravotno-výchovné aktivity vykonané 
 komunitnými pracovníkmi pri RÚVZ  Michalovce – 3x 
 
D. Široká verejnosť 
 
1) propagácia vlastných edukačných materiálov –  polikliniky, NsP Š.Kukuru 
Michalovce, n.o. (čakárne v priestoroch detského a  infekčného oddelenia), čakárne NZZ pre 
deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance – 35x 
2) propagácia vlastných edukačných materiálov, aktivity zamerané na zvýšenie 
povedomia a dôležitosti očkovania, podpora očkovania proti chrípke, pneumokokovým 
infekciám, možnosti očkovania proti ľudskému papilomavírusu – edukácia sociálne 
neprispôsobivých skupín populácie pracovníkmi epidemiológie  v spolupráci s komunitnými 
pracovníkmi, ktorí pôsobia pri RÚVZ Michalovce – rómske osady (Michalovce, Čičarovce, 
Veľké Kapušany) - 3x 
3) aktivity zamerané na zvýšenie povedomia a dôležitosti očkovania priamo v čakárni 
NZZ pre deti a dorast - Veľké Kapušany – nástenný panel, propagácia vlastných edukačných 
materiálov 
4) súčinnosť komunitných pracovníkov pôsobiacich pri RÚVZ Michalovce s pediatrami 
pri zabezpečovaní účasti sociálne neprispôsobivých skupín populácie na povinnom 
pravidelnom očkovaní 
 
E. Areál budovy RÚVZ Michalovce 
 
1) V čase od 20.4. – 26.4.2009 bola na RÚVZ zriadená „Vakcinačná poradňa“, kde sa 
mohla široká verejnosť telefonicky, ale aj elektronickou poštou informovať o možnostiach 
očkovania, očkovacích látkach a potrebe očkovania. Najviac otázok sa týkalo problematiky 
očkovania proti tetanu a diftérii u dospelých osôb, možnosti očkovania proti rotavírusom, 
kliešťovej encefalitíde ,  ale aj  očkovania do zahraničia - 9x 
2) Nástenka a informačný panel v priestoroch budovy RÚVZ Michalovce - vlastný 
informačný materiál týkajúci sa propagácie a zvýšenia povedomia o dôležitosti očkovania . 
3) Informácia o EIT – uverejnená na webovej stránke RÚVZ Michalovce 
4) Oznamy o prebiehajúcej kampani SZO s názvom „Európsky imunizačný týždeň“ 
vyvesené na informačnej tabuli na budove RÚVZ Michalovce 
 
F. Zdravotnícke zariadenia 
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     V rámci vakcinačnej poradne boli poskytnuté informácie o očkovaní aj zamestnancom 
zdravotníckych zariadení (očkovanie proti tetanu a diftérii,  očkovanie zdravotníckych 
pracovníkov proti VHA, VHB). 
 
 V období od 1.1.2009 do 30.12.2009 bola odbornými zamestnancami oddelenia 
epidemiológie  priebežne poskytovaná  poradenská, prednášková a konzultačná činnosť 
v problematike imunizácie a výskytu prenosných ochorení, prednášky na tému pravidelné 
povinné očkovanie detí v SR v rámci projektu RÚVZ Michalovce „Čakáme na bociana“/. 
Spolu: 55x 
 
 
ODDELENIA PODPORY ZDRAVIA  

 
V rámci Programového vyhlásenia vlády SR pracovníci Oddelenia podpory zdravia RÚVZ 
Michalovce plnili nasledovné úlohy : 
 
 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života – 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie verejnosti, postojov a návykov, zamerané na 
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov SR 
Plnenie : 
  V zmysle zvýšenia informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života sa 
uskutočnili nasledovné akcie so zameraním pre širokú verejnosť : 
  V tomto roku sa uskutočnili  aktivity k nasledovným vyhláseným významným dňom  

 4. február - Svetový deň rakoviny – pútač, článok do miestnych novín 
a infotext do mestskej televízie Mistral  

 24. marec – Svetový deň tuberkulózy – článok do miestnych a krajských novín, 
infotext do mestskej televízie Mistral , pútač a nástenka 

 7. apríl - Svetový deň zdravia  – akcia pre študentov Gymnázia P. Horova 
Michalovce a Strednej odbornej školy zdravotníckej Michalovce – beseda s lekárkou ktorá 
pôsobila v nemocnici v africkom Sudáne, propagácia akcie v mestskej televízii, aj 
v mestských  a krajských novinách 

 téma : "Health facilities in emergencies." – „Zdravotnícke zariadenia v 
krízových situáciách“ 

 3. máj – Svetový deň astmy – článok do lokálnych médií, infotext mestskej 
televízie Mistrál 

 10. máj  - Svetový deň pohybu – článok do mestských a krajských novín, 
infotext Tv Mistrál, pútač 

 31. máj – Svetový deń bez tabaku – akcia v meste v spolupráci so študentmi 
Gymnázia P. Horova Michalovce – dotazníkový prieskum a použitie Smokerlyzera 
u fajčiacich klientov, článok do mestských novín a krajského denníka Korzár, infotext 
mestskej Tv Mistrál 

 26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi – 
vyškolenie komunitných pracovníkov pôsobiacich pri RÚVZ a zorganizovanie stretnutí 
v rómskych osadách, v ktorých pôsobia, s ich prezentáciou významu prevencie proti 
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drogovým závislostiam (jednalo sa o drogy inhalačného charakteru), akcia bola spropagovaná 
v mestských novinách ako aj krajských novinách, mestskej TV 

 27. september – Svetový deň srdca – K tomuto dňu sa uskutočnili dve 
vyšetrovacie akcie pre verejnosť, a to nasledovne : 24.9.2009 sa uskutočnila v priestoroch 
supermarketu Sobrance (LIDL) akcia v dopoludňajších hodinách zameraná na stanovenie 
celkového cholesterolu, tlaku krvi a pre fajčiarov obsah CO v dychu prístrojom Smokerlyzer. 
Dńa 25.9.2009 sa uskutočnila akcia v hypermarkete TESCO Michalovce v dopoludňajších 
hodinách zameraná taktiež na stanovenie týchto hodnôt spojená s propagáciou Svetového dňa 
srdca a Poradne zdravia pri RÚVZ Michalovce, ktorú môžu záujemcovia navštíviť. Tiež 
všetkým bola poskytnutá informácia o možnostiach návštevy nadstavbových poradní 
(správnej výživy, odvykanie od fajčenia). Akcia bola spropagovaná nasledovne : na www 
stránke RÚVZ Michalovce, na nástenke v priestoroch RÚVZ, rozhovorom v mestskej TV 
Mistrál Michalovce, s predstihom 7 dní táto informácia bola súvisle uvedená na infotexte 
mestskej TV Mistrál Michalovce. Informácia o akcii bola poskytnutá všetkým regionálnym 
médiám (tlačovým aj televíznym) ako aj mestskému rozhlasu v Michalovciach. Všetky 
dostupné informácie o predmetnej akcii boli zaslané e-mailom na materské, základné školy. 

 1. október  -Medzinárodný  deň starších  MUDr. Herman zrealizoval  3 
prednášky v kluboch dôchodcov v Michalovciach. 

 16. október – Svetový deň výživy, MUDr. Herman 4 prednášky – Špeciálna 
základná škola Pavlovce nad Uhom, ZŠ Porubka ZŠ Krčava Gymnázium Pavla Horova. 

 20. október – Svetový deň  osteoporózy – MUDr. Herman  - prednáška v klube 
dôchodcov  v Michalovciach. 

 14.november – Svetový deň diabetikov – zverejnené informácie vo vestibule 
RÚVZ, spropagovanie činnosti Poradne zdravia v meste  a okolí o možnosti  skríningového 
vyšetrenia hladiny cukru v krvi . 

 18. november  Medzinárodný deň bez fajčenia – MUDr. Herman  -  8 
prednášok  na stredných školách v Michalovciach , nástenka vo vestibule RÚVZ, prístrojom 
SMOKERLYZER klientom Poradne zdravia. 

 december -  Svetový deň AIDS – prednáška MUDr. Stašková, MPH 
 Všetky akcie k významným dňom boli spropagované a pravidelne 

aktualizované  na webovej stránke RÚVZ Michalovce, o každej akcii bola v predstihu zaslaná 
mailová informácia do všetkých škôl, obecných a miestnych úradov a väčších podnikov. 
Taktiež ku každému významnému dňu bol článok odoslaný na zverejnenie do mestského 
rozhlasu – mestá Michalovce, Sobrance a Strážske. 

 Pri každej akcii bol zvýraznený význam prevencie chorôb a možnosti návštevy 
Poradne zdravia pri RÚVZ 

 Všetky spomínané významné dni boli zakomponované do prednáškovej 
činnosti lektorov RÚVZ v čase v ktorom sa uskutočnili 
 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej 
komunity 
Plnenie : 
V hodnotenom období boli  v rámci programu realizované nasledovné aktivity: 
        Z aktivít určených deťom a adolescentom to boli tieto: 
1. Prevencia závislostí so zameraním na čuchanie prchavých látok (jún 2009) 
Z príležitosti svetového dňa boja proti drogám  KP uskutočnili zdravotno-výchovné akcie na 
školách  zamerané na prevenciu fetovania prchavých látok, ktoré je v osadách veľmi 
rozšírené. Akcia bola postavená na filme „Aj my Rómovia dokážeme veľké veci“. K akcii 
sme zostavili: 
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 trojjazyčnú informačnú brožúrku o drogách, (v  slovenskom, rómskom  a maďarskom 
jazyku) 
 záložku do knihy s protidrogovou tematikou, taktiež trojjazyčne. 

Akcia sa uskutočnila v dňoch 25. – 26. 6. na ZŠ v Michalovciach na Moskovskej a na ZŠ 
v Žbinciach pre deti  z Vrbnice a Žbiniec. Vo Veľkých Kapušanoch sa akcia uskutočnila ŠZŠ. 
Akcia bola spropagovaná TV Markíza 
 
2. Stomatohygiena, (r.2009 a stále) 
 Projekt realizujeme v rámci hlavných úloh. 
 V plnom rozsahu ho realizujeme aj s deťmi z rómskych osád - I. a II. ročníka ZŠ. 

      Projekt je u všetkých detí veľmi obľúbený. 
 
3. Ideme k lekárovi – (október – november r.2009) - aktivita vypracovaná v rámci  
Dekády začleňovania Rómov do spoločnosti  
 Celkový zámer aktivity: Zámerom výchovno-vzdelávacieho programu bolo oboznámenie  

adolescentov z rómskych osád s významom a povinnosťami  súvisiacimi s návštevou 
zdravotníckych zariadení a upevnenie ich vedomostí a postojov v danej oblasti.  
       Tematické okruhy: 
 - Návšteva lekára (Kedy ideme k lekárovi. Čo je potrebné mať a vedieť pri návšteve lekára. 
v ktorých prípadoch a ako  volať sanitku., Oboznámenie sa so základnými zdrav. 
zariadeniami) 
- povinnosti rodičov v súvislosti s narodením dieťa (návštevy poradne pre tehotné ženy,        
pôrod, zápis do matriky – rodný list, prihlásenie do zdravotnej poisťovne – preukaz poistenca, 
očkovanie a návštevy u pediatra)  
- Povinnosti pri hospitalizácii alebo pri umiestnení v inom liečebnom zariadení 
- Povinnosti pri úmrtí   
- Povinnosti zo strany štátu  a zo strany občana (Každý výkon niečo stojí). 
Prednášky sú spojené s návštevou konkrétnych inštitúcii v mieste bydliska. 
 Aktivitu uskutočňujú: Komunitní pracovníci – asistenti zdravotnej  výchovy pri RÚVZ 

Michalovce pod odborným dohľadom pracovníkov Oddelenia podpory zdravia RÚVZ 
Michalovce. 
 Pre akú cieľovú skupinu: Pre 14 -15 ročných žiakov  ZŠ z rómskych osád 

v Michalovciach, Veľkých Kapušanoch, Čičaroviec a Vrbnice 
 Očakávané výsledky: Zmena vedomostí a postojov, v pozitívnom zmysle slova, pri 

nárokovaní poskytovania zdravotníckych služieb.    
 Konkrétny cieľ:  Zvýšenie individuálnej zodpovednosti za vlastné zdravie. 

  Tento cielený  regionálny  program sa úspešne zrealizoval na II. st. ZŠ v Michalovciach na 
Moskovskej a na ZŠ v Žbinciach pre deti  z Vrbnice a Žbiniec. Vo Veľkých Kapušanoch  na 
ZŠ PO Hviezdoslava,  ZŠ J. Dózu a ŠZŠ. 
 
4. Hygienická problematika škôl a zdravotný stav žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (r. 2009 – 2010) 
 Cieľom projektu je zmapovanie hygienicko-komunálnej charakteristiky škôl s vyššou 

koncentráciou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zmonitorovať zdravotný stav 
žiakov týchto škôl 
 Projekt sa realizuje  v spolupráci s odd. HDM, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektu, 

a za  aktívnej účasti komunitných pracovníkov pri odd. PZ 
 Do programu boli vybrané dve školy. III. ZŠ Michalovce a ZŠ P.  O. Hviezdoslava Veľké 

Kapušany á 30 žiakov z I. st. á 30 žiakov z II. st.   
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 V mesiaci novembri uskutočnili komunitní pracovníci na školách dotazníkový prieskum 
a v mesiaci decembri vkladali údaje do mustry. Takto vložené údaje boli odovzdané na odd. 
HDM.  
 
5. Záverečné hodnotenie práce s deťmi na školách  s  odovzdaním Mikulášskych 
balíčkov (december 2009) uskutočnili komunitní pracovníci v dňoch 3. a 4. decembra  
V priebehu roka bolo do týchto zdravotno-výchovných aktivít  zapojených spolu 345 žiakov 
z osád.  
 Pre potreby zdravotno-výchovnej práce RÚVZ z vyčlenených prostriedkov zakúpil aj 

kancelárske  potreby a športové potreby a fotoaparát. 
 
Z aktivít pre dospelú populáciu  to boli nasledovné: 
1. Prevencia pedikulózy  sa realizuje priebežne po všetky roky realizácie programu.     
V tomto roku ju komunitní pracovníci uskutočňovali prevážne individuálne  a skupinovo v 
rodinách. Cielené vyhľadávanie  s následnou šampónovou terapiou sa uskutočnilo v mesiaci 
júl. V rámci zdravotnej výchovy poskytujú okrem slova aj šampóny proti pedikulóze. 
 
2. Desinfekcia, dezinsekcia a deratizácia rómskych osád 
 V súvislosti s Programom podpory zdravia bola v tomto roku vykonaná deratizácia, 

dezinsekcia a dezinfekcia  (DDD) vo  vybraných rómskych osadách. Garantom DDD akcie 
bolo MZ SR.  
 V našom regióne sa uskutočnila DDD akcia - jarná a jesenná vo Veľkých Kapušanoch 

v osade „Tehelňa“ a v rómskych osadách v Žbinciach a Kačanove. Doplnková  DDD akcia sa 
uskutočnila v Michalovciach v Angy Mlyne, v Iňačovciach  a vo Vrbnici. 
 DDD akcie uskutočnila firma ASANARATES, s.r.o., Košice. Vždy v dvoch etapách 

s odstupom 2 – 3 týždňov.   Obyvatelia osád boli poučení pracovníkmi firmy o rizikách 
vyplývajúcich z použitých prípravkov a o správaní sa po vykonaní DDD akcie.  
 Akcia bola realizovaná v úzkej spolupráci s odd. HŽP, konkrétne s odborným 

pracovníkom DAHE Jánom Ciberejom, ktorý sa každej akcie osobne zúčastnil 
 Obyvatelia komunít boli komunitnými pracovníkmi  priebežne edukovaní a vyzývaní 

k vytváraniu a ochrane životného prostredia v blízkom okolí svojich obydlí.      
 Napriek počiatočnej nedôvere miestnych obyvateľov, DDD akcie mali pokojný priebeh 

aj vďaka dobre vykonanej práci komunitných pracovníkov. 
 Primátor mesta Michalovce a Veľké Kapušany, ako aj  starostovia zainteresovaných 

obcí boli o plánovaných DDD akciách písomne informovaní a požiadaní o spoluprácu pri 
zabezpečení všetkých krokov potrebných pre úspešný priebeh akcii. Išlo predovšetkým 
o zabezpečenie vykonania hrubej očisty – odstránenia komunálneho odpadu a ďalšieho 
znečistenia vždy pred akciou, ktoré bolo nevyhnutne potrebné pre dosiahnutie požadovaného 
účinku.  
 Bola to náročná  akcia. Nielen na prácu ale aj na vynaložené finančné prostriedky MZ 

SR ako aj miest a obcí. 
 Spokojnosť na tvárach obyvateľov osád i pozitívnu zmenu v ich správaní bolo vidieť už 

pri opakovanom postreku.  
 DDD akcia bola aj spropagovaná v TV JOJ, v denníku Korzár a v Romano nevo ľil 

(Nový Rómsky list). 
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1.  Hodnotenie efektívnosti programu (r.2009) 
   V zmysle uznesenia č. 609 z 10. 9. 2008 k návrhu 2. etapy Programu bola uložená 
ministrovi zdravotníctva úloha predložiť na rokovanie vlády informatívnu správu 
o efektívnosti výsledkov programu. V tejto súvislosti uskutočnili  komunitní pracovníci: 
 
 dotazníkový prieskum hodnotenia indikátorov pre hodnotenie komunikácie  

obyvateľov komunít a zdravotníckymi pracovníkmi a dotazníkový prieskum zdravotného 
uvedomenia rómskeho etnika dotknutých lokalít, podľa zaslanej metodiky z ÚVZ SR.  
Prieskumy sa vykonali v dvoch kolách, a to v mesiaci apríl a december. Komunitní pracovníci 
údaje vkladali do pripravenej mustry. Takto vložené boli odoslané na ÚVZ SR v Bratislave.   
 
 
      
Počet klientov podľa predmetu činnosti v roku 2009    
Aktivita Počet osôb:   
 Batka Banomová Miľo Spolu 
Preventívna prehliadka/na podnet KP 49 206 119 374 
Očkovanie/na podnet KP 64 68 118 250 
Odber krvi na/na podnet KP 26 59 40 125 
Detské poradne/na podnet KP 92 73 54 219 
Liečba choroby u lekára/na podnet KP 104 137 142 383 
Kontrola/na podnet KP 60 125 103 288 
Zdravotný preukaz poistenca/na podnet KP 62 47 4 113 
Prieskum monitorovania zdrav. stavu 96 65 46 207 
Edukácia/Osveta 304 622 406 1332 
Iné: 596 505 378 1479 
Spolu 1453 1907 1410 4770 
     
Vstupy Batka Banomová Miľo Spolu 
Počet návštev lekára 89 119 65 273 
Počet návštev Obecného úradu 46 9 35 90 
Počet návštev Základnej školy 104 90 35 229 
Počet návštev terénnych sociálnych pracovníkov 89 201 0 290 
Spolu 328 419 135 882 
 
 S činnosťou  KP v našom regióne, ako aj s  dosiahnutými výsledkami bola 

oboznámená odborná verejnosť v októbri t. r. na  vedeckej konferencii  „35. Dni zdravotnej 
výchovy MUDr. Ivana Stodolu“ v Modre – Harmónii a Zdravotníckych novinách.. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR v zmysle uznesenia vlády SR predložiť 
Správu o zdravotnom stave obyvateľstva na rokovanie vlády SR. 
 
Plnenie : 
Zdravotný stav obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance je pravidelne sledovaný 
a spracovaný na základe demografickej a zdravotníckej štatistiky, každoročne sa údaje 
aktualizujú, sú uvedené na webovej stránke RÚVZ Michalovce (www.ruvzmi.sk) a sú 
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sprístupnené pre širokú verejnosť. Tohto roku bol spracovaný prehľad demografických 
ukazovateľov za rok 2008. 
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
5. Realizácia  súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2008. 
Plnenie : 
 
V tomto roku sa súťaž nerealizovala. 
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ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA   
 
1.  V rámci realizácie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu pokračovať v sledovaní hygienického režimu 
verejných pieskovísk v mestách s vyššou kumuláciou obytnej zástavby  
 
         V roku 2009 sa v rámci previerky hygienického zabezpečenia verejných pieskovísk 
v meste Nitra RÚVZ zapojil spolu s OCHA do projektu monitorovania vplyvu režimu 
pieskovísk na ich kvalitu sledovaním nielen mikrobiologických a biologických ukazovateľov 
ale i chemických ukazovateľov 7.15 stanovenie chemických kontaminant pieskovísk na obsah 
ťažkých kovov /7 ukazovateľov/ a polycyklických aromatických uhľovodíkov /6 
ukazovateľov/. Jednalo sa o lokality Starého mesta, sídliska Nitra – Čermáň,  Klokočina, 
Diely a Chrenová. Vzorky piesku v počte 48 boli na základe objednávky Mesta Nitry ako 
i v rámci štátneho zdravotného dozoru odobrané pred sezónou a po sezóne na exponovaných 
a neexponovaných pieskoviskách - po stránke chemickej spĺňali v stanovených ukazovateľoch 
predpísané limity. Okrem toho bola počas LTS sledovaná aj kvalita a režim pieskovísk na 
letných kúpaliskách a to v Nitre a na TK Diakovce v počte 3 vzorky.   Z laboratórnych analýz 
vyplynulo, že 3 pieskoviská nevyhovovali požiadavkám Vyhl. MZ SR č.531 /2007 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, nakoľko prekračovali najvyššie prípustné 
množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho znečistenia  piesku v sledovaných 
pieskoviskách. Prevádzkovateľovi pieskovísk bolo zaslané zhodnotenie stavu pieskovísk 
i s nápravnými opatreniami pre odstránenie zistených nedostatkov.   
        V rámci celkového hodnotenia problematiky verejných pieskovísk však možno 
konštatovať vylepšenie zabezpečenia ich hygienického režimu  ako aj vybavenosti. Postupne 
sa pre areály pieskovísk vypracovávajú  prevádzkové poriadky ako  napr.  pieskoviská 
sídliska Klokočina a v Starom parku.  
 
 2.   Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku. V spolupráci s odborom PPL pristúpiť k aktualizácii spracovaných  
hlukových máp na najexponovanejších lokalitách v mestách okresov v dozore RÚVZ  

 
      Pre plnenie uvedenej úlohy sú v rámci posudzovania zámerov investorov naďalej   
vyžadované hlukové štúdie dopadu navrhovaných  stavieb na životné a obytné prostredie 
v mestách a obciach regiónu v zmysle platnej legislatívy.  V hodnotenom období to bola 
príprava stavieb a povoľovanie prevádzok ako boli napr.  :    
Paroplynový cyklus PPC Nitra,  Bioplynová stanica Olichov, Multidevelopment Nová Nitra I. 
etapa, Veterné parky Čab, Horná Kráľová, Zbehy, zariadenie na lisovanie odpadov  Dolné 
Krškany a Športovo – rekreačný komplex Nitra – Diely,  bytová výstavba na Hviezdoslavovej 
ul. v Nitre, prevádzka Penziónu u Bosorky v obci Veľký Lapáš, KD v mestských častiach 
Janíkovce, Dolné Krškany a Drážovce  a ďalšie.   
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody  
 
a/ Na základe výsledkov nášho dozoru v spolupráci s obcami docieliť, aby do r. 2010 boli 
vybavené verejnými vodovodmi aj ostávajúce obce v okrese Nitra a Zlaté Moravce a to  Malý 
a Veľký  Cetín,  Horné a  Dolné   Lefantovce,  Jelšovce,  Žikava,  Hosťovce, Kostolany pod 
Tribečom, Ladice, Neverice , kde v súčasnosti sú obyvatelia zásobovaní vodou 
z individuálnych vodných zdrojov väčšinou so zdravotne nevhodnou vodou  
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V rámci tejto úlohy boli RÚVZ posúdené zámery ZsVS na regionálne zásobovanie 
obyvateľov okresov Nitra a Zlaté Moravce pitnou vodou. V zámeroch sú zahrnuté aj vyššie 
uvedené obce.  V I. polroku 2009 bola skolaudovaná stavba vodovodu obce Veľký Cetín.  
Doriešilo sa tiež vyhovujúce zásobovanie pitnou vodou zariadenia DSS Ľudovítová  ako 
i obce Ľudovítová napojením na verejný vodovod  obce Výčapy – Opatovce.  
 
b/ Využiť význam a popularitu Svetového dňa vody medzi obyvateľmi v rámci poriadaných 
akcií pre zvýšenie ich informovanosti o význame pitnej vody pre zdravie.  Prípadným 
záujemcom zabezpečiť v spolupráci s odborom chemickým analýz vykonanie rozborov vody  
z vlastných vodných zdrojov vo vybraných ukazovateľoch               
 
         V rámci Svetového dňa vody bolo: 
-zabezpečené vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov obyvateľov 
v laboratóriu RÚVZ N-testom na prítomnosť dusičnanov v 17 vzorkách a v 2 vzorkách ak na 
prítomnosť dusitanov 
- obyvateľom bolo poskytované odborné poradenstvo v oblasti zabezpečenia ochrany 
vlastných vodných zdrojov a kvalite vody z verejných vodovodov a verejných vodných 
zdrojov, jej úpravy  v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, k problematike čistenia 
odpadových vôd a ich vypúšťania do podzemných a povrchových vôd a pod. v celkovom 
počte 40 klientov /poradenstvo bolo poskytované pri osobnej návšteve na RÚVZ, telefonicky 
resp. v teréne v rámci výkonu ŠZD /.   
- poskytnutý bol príspevok pre RTV obce Močenok o kvalite vody artézskych studní v obci 
Močenok, na internetovú stránku  RÚVZ bol daný príspevok Zhodnotenie kvality vody 
verejných vodovodov okresu Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce – výsledky monitoringu za rok 
2008.  
- k problematike pitnej vody boli zhotovené panely:  v obidvoch budovách RÚVZ  a panel 
pred RÚVZ na tému :  
- Individuálne zásobovanie vodou a jeho zdravotné riziká  
- Zhodnotenie kvality vody verejných vodovodov a verejných studní za rok 2008  v skrinke 
pred RÚVZ.    
- Zhodnotenie kvality vody verejných prameňov na území mesta Nitry za r. 1996-2008 
 
  c/ V rámci zdravotnej výchovy a poradenstva obyvateľom využívať celoročne           
environmentálnu poradňu zdravia oddelenia HŽP   
 
           V roku 2009 bola poradňa využívaná na poskytovanie konzultácií a odborného 
poradenstva obyvateľom regiónu v oblasti kvality pitnej vody, vody na kúpanie a závlahovej 
vody, investorom a projektantom v rámci prípravy výstavby zariadení občianskej vybavenosti 
– obchodné centrá, služby a  oblasť pohrebníctva.  Celkovo bolo v rámci poradne 
zaevidovaných 450 výkonov.  
          Poskytnuté boli rozhovory: 
-redaktorke Slov. rozhlasu k problematike rekreácie  na vodných plochách a jej rizikách,  
-príspevok pre redakciu Nitrianskych novín o verejných pieskoviskách /uverejnený v ECHU/ 
a o rekreácii na vodných plochách  
- rozhovor pre RTV Močenok k stavbe vodovodu a kanalizácie v časti Balajka   
- rozhovor pre redakciu Nitriansky patriot k prevádzke mestského kúpeľa v Nitre  
- pre Regionálnu TV  Centrál  rozhovory zamerané na tému : Kvalita vody nitrianskych 
prameňov a Vodné plochy na rekreáciu a ich zdravotné riziká   
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 4.  Pokračovať v monitoringu kvality pitných vôd u spotrebiteľa a kvality vôd na kúpanie.       
Monitoring rozšíriť operatívne i na novovybudované a sprevádzkované verejné vodovody       
v obciach okresov. 
      
      V rámci monitoringu  kvality pitných vôd bolo za sledované obdobie odobratých 429 
vzoriek vôd z verejných vodovodov. Na základe laboratórnych analýz neboli zistené 
nedostatky, ktoré by si vyžiadali vydanie nápravných opatrení.           
     V rámci monitoringu vody na kúpanie bola preverená príprava letných termálnych        
a netermálnych  kúpalísk na  LTS 2009 v rámci čoho boli vyšetrené vzorky napájacích 
a bazénových vôd ako i pitných fontánok v areáloch letných kúpalísk.  V roku 2009 bola na 
základe výsledkov dozoru povolená prevádzka LK v Nitre so 6 bazénmi a kapacitou 
návštevníkov 3000, v  Zlatých Moravciach s 3 bazénmi s kapacitou 720 návštevníkov a TK 
Diakovce s 2 bazénmi s kapacitou 1600 návštevníkov. Okrem týchto zariadení bol povolený  
bazén v areáli VPP Jelenec, ktorý slúži len pre návštevníkov  zariadenia a bazén v rekreačnom 
areáli Jedliny. Prevádzkovateľ TK v Poľnom Kesove ani v tomto roku o súhlas k prevádzke 
nepožiadal. Priebežne boli počas roka preverované aj zariadenia  – kryté  plavárne 
s celoročnou prevádzkou vo všetkých troch okresoch. Celkove bolo vyšetrených 319 vzoriek 
bazénových vôd.  K 15.6.2009 bola zaslaná na ÚVZ správa o pripravenosti zariadení na LTS 
2009, zároveň sa podklady o kvalite vody a prevádzke kúpalísk týždenne zadávali do 
Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie.  K 15.10.2009 bolo 
vykonané zhodnotenie letnej sezóny 2009 počas ktorej boli zistené  nedostatky v prevádzke 
LK v Nitre –nedodržiavanie prevádzkového režimu, nevyhovujúca kvalita bazénovej vody vo 
veľkom plastovom bazéne a v plastových bazénoch KOCH a DANKA /nedostatočná 
priehľadnosť vody, zvýšená hodnota v ukazovateli farba a producenti/ - RÚVZ bolo 
prevádzkovateľovi kúpaliska uložená sankcia a opatrenia na základe  ktorých boli nedostatky 
odstránené. Na TK Diakovce bola v detskom bazéne v mesiaci júli zistená prítomnosť 
patogénnych baktérií Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. Na základe 
vykonaných opatrení prevádzkovateľom kúpaliska opakovaným odberom neboli zistené 
nedostatky. Na LK Zlaté Moravce bola v jednom prípade v mesiaci júli zistená 
v neplaveckom bazéne prítomnosť patogénnych baktérií Pseudomonas aeruginosa. 
Prevádzkovateľovi boli uložené opatrenia,. Opakovaným odberom bola zistená vyhovujúca 
kvalita vody.  Počas LTS 2009  neboli hlásené ochorenia návštevníkov letných kúpalísk.    
     V rámci vykonávaných analýz boli odobraté a vyšetrené vzorky vôd z vodných atrakcií na 
umelých kúpaliskách a to na TK Diakovce –detský bazén a na LK Nitra – rekreačný bazén, 
malý plastový bazén a DANKA na legionelly – nebola zistená ich prítomnosť na uvedených 
kúpaliskách. Priebežne týždenne boli zadávané údaje o kvalite bazénových vôd do 
informačného systému o kúpaliskách a o kvalite vody na kúpanie a aktuálne i na webovú 
stránku RÚVZ –údaje o kvalite vody na letných kúpaliskách v rámci sledovaného regiónu.   
     V dozorovaných okresoch neevidujeme prírodné rekreačné lokality s vyhlásenou a nami 
povolenou   rekreáciou a kúpaním a to z dôvodu, že na základe dlhodobého  sledovania 
predmetnej problematiky vodné plochy, ktoré boli zaradené v projekte „Sledovanie 
prírodných rekreačných lokalít „  a to VN Vráble,. Jelenec a štrkovisko Veľký Cetín 
vykazovali nedostatky vo vybavenosti ako i v kvalite vody. Na základe  terénneho prieskumu 
ako i laboratórnych rozborov vody z uvedených vodných plôch tieto opakovane nevyhovovali 
požiadavkám pre vodu na kúpanie. I v roku 2009 boli informatívne sledované vybrané 
prírodné lokality v okrese Nitra a to vodná nádrž Jelenec, Vráble a štrkovisko Veľký Cetín, 
kde bola overená kvalita vody týchto vodných plôch pred sezónou v mesiaci máji a počas 
sezóny v mesiaci auguste. Laboratórne analýzy RÚVZ Nitra  preukázali opätovne 
nevyhovujúcu kvalitu zo všetkých lokalít vzhľadom na prekročenie hodnoty fyzikálneho 
ukazovateľa farba vo všetkých vzorkách, chemického ukazovateľa fenoly vo vodnej nádrži 

448



Jelenec a Vráble a v mesiaci auguste bolo zistené zvýšené množstvo rias. Prevádzkovateľom 
ALAS Slovakia s.r.o, Bratislava /štrkovisko Veľký Cetín/ a Slovenskému 
vodohospodárskemu  podniku  závod  Nitra  /vodné  nádrže  Vráble a Jelenec / bolo zaslané 
oznámenie o nevyhovujúcej kvalite vody ako i upozornenie o povinnosti označiť vodné 
plochu – zákaz kúpania, ktoré boli zo strany prevádzkovateľa zrealizované.  Uvedené vodné 
plochy neboli ani v v sledovanom roku vyhlásené ako kúpacie oblasti a zo strany RÚVZ  
nebola povolená ich prevádzka pre kúpanie z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcej kvality vody 
z týchto vodných plôch a tiež k skutočnosti, že tieto lokality nemajú  potrebnú vybavenosť. 
Prevádzkovatelia vodných plôch ako i obce boli upozornení na nedostatky vodných plôch 
a nevyhovujúcu kvalitu vody  a vyzvaní na ich označenie – voda nevhodná na kúpanie.  Pre 
informovanosť obyvateľov boli aj v roku 2009 využívané  média – televízia Centrál, Markíza, 
rozhlas  a tlač. 
 
5. V nadväznosti na realizáciu celoštátneho informačného systému založenom na indikátoroch 
 životného prostredia a zdravia svojimi výsledkami z výkonu štátneho zdravotného dozoru  
 zapojiť sa do monitorovania vývoja a stavu  environmentálneho zdravia 
  
- Úloha sa zatiaľ neplní.  
 
 
ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  
 
I. V rámci plnenia programového vyhlásenia vlády SR na úseku verejného zdravotníctva  
sa oddelenie preventívneho pracovného lekárstva podieľa na riešení nasledovných úloh: 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce  
 
V roku 2009 sa pokračovalo  v prehodnotení vydaných rozhodnutí o určení rizikových 
pracovných činností podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. Pri plnení tejto úlohy 
spolupracoval RÚVZ s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi pracovných zdravotných 
služieb v závodoch. Celkový počet evidovaných dozorovaných organizácií na území okresov 
Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa ku dňu  31.12.2009 je 2 989.  Z uvedeného počtu organizácií sú 
rizikové práce vyhlásené a evidované v 216 organizáciách.   
K 31.12.2009 bolo skontrolovaných 397 subjektov. V 164 prípadoch bol vykonaný štátny 
zdravotný dozor,  v 213 prípadoch boli vykonané obhliadky priestorov nových prevádzok, 
v 20 prípadoch bola vykonaná previerka z dôvodu hláseného podozrenia na chorobu 
z povolania. 
 
Pri výkone štátneho zdravotného  dozoru boli využité v 8 organizáciách kontrolné listy na 
overenie informovanosti zamestnancov o otázkach súvisiacich s ochranou zdravia pri práci 
zamerané na  rizikové faktory: hluk, chemické látky, karcinogénne látky vrátane azbestu 
a zobrazovacie jednotky. Celkovo bolo použitých 146 kontrolných listov. Zamestnávatelia 
predložili na schválenie 37 prevádzkových poriadkov na práce spojené s vystavením 
zamestnancov uvedeným faktorom pri práci. Súčasťou týchto dokumentov bol i posudok 
o riziku . Celkovo bolo predložených zo strany zamestnávateľov 36 návrhov na určenie 
kategórie rizika .  
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Bolo realizovaných 59 previerok zameraných  na plnenie opatrení na ochranu  zdravia 
pri práci s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami boli vykonané najmä v 
odvetví priemysel a poľnohospodárstvo  v okresoch  Nitra,  Zlaté Moravce a Šaľa. Dozorná 
činnosť bola zameraná najmä na  uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia vlády č. 
355/2006 Z.z. v praxi a následne nariadenia  vlády č. 300/2007Z.z. Vykonaná bola spoločná 
previerka s IŽP v Dusle a.s. zameraná na prevenciu priemyselných havárií. Nebolo zistené 
porušenie zákona č. 261/2002 Z. z.  
Na podnet RÚVZ v Nitre bola overená odborná spôsobilosť riadiacich pracovníkov na prácu 
s veľmi jedovatými   a  jedovatými látkami a prípravkami a na prácu  s dezinfekčnými 
prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych 
škodcov na profesionálne použitie. Vydaných bolo 54 osvedčení o odbornej spôsobilosti na 
prácu s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami.  
Evidovali sa hlásenia o použití chemických prípravkov na ochranu rastlín a pri DDD činnosti. 
Celkovo bolo nahlásených 17 takýchto činností.  Vo všetkých prípadoch sa používali 
povolené prípravky a zodpovedné osoby mali doklad o odbornej spôsobilosti.      
ŠZD bol zameraný vo výrobných odvetviach  na  používanie chemických látok, ktoré sú 
zakázané alebo obmedzené. Pri dozornej činnosti nebolo zistené porušenie týchto povinností. 
Poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov a zamestnancov v otázkach ochrany zdravia 
pri zaobchádzaní s chemickými faktormi boli poskytnuté pre 25osôb v 3 organizáciach.  
Dozorná činnosť zameraná na uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia vlády č. 
356/2006Z.z.a následne 301/2007 Z.z. v praxi : 
 V spolupráci s NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov boli poskytnuté 
konzultácie a odborné vyjadrenia týkajúce sa problematiky ochrany zdravia zamestnancov 
vystavených pri práci  azbestu pri  odstraňovanie stavebného materiálu obsahujúceho 
azbestocement. Na uvedenú činnosť bolo vydaných 31 posudkov.  
Ďalšie previerky sa týkali používania chemických karcinogénov v závode Duslo a.s.Šaľa, 
zameraného na chemickú výrobu,  Kem-Wood ,s.r.o., Martin nad Žitavou, kde sa spracúva 
tvrdé drevo (dub, buk) a v spoločnosti HPL, s.r.o., Bratislava  - pracovisko pre izoláciu, 
identifikáciu a stanovenie citlivosti mykobaktérií na antituberkulotiká na Kláštorskej ulici 134 
v Nitre 
Pri kontrolách neboli zistené nedostatky, ktoré by boli dôvodom pre uloženie sankčného 
postihu.  
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská)  
 

Vzhľadom na súčasné podmienky a dôsledky hospodársko-ekonomickej krízy, ktoré sa 
v podnikoch a závodoch pomerne výrazne prejavili v ich výrobnej činnosti a v stave 
zamestnanosti, bolo potrebné prehodnotiť výber organizácií na realizáciu aktivít v rámci 
projektu Zdravé pracoviská.  

Pre realizáciu projektu Zdravé pracoviská bola vybraná spoločnosť SONY Slovakia, 
s.r.o., Dolné Hony 2, Nitra zameraná na výrobu televízorov a  relatívne najstabilnejší podnik 
v regióne spoločnosť DUSLO a.s., Šaľa zameraná na chemickú výrobu .  
V závode SONY Slovakia , s.r.o. , ktorý v súčasnej dobe zamestnáva 3240 zamestnancov 
(z toho 2651 žien) sa v rámci štátneho zdravotného dozoru pozornosť zamerala na hodnotenie 
fyzickej a polohovej záťaže a problematiku ergonómie práce pri montážnych prácach 
vykonávaných pri montážnych linkách dlhodobo v stoji a na problematiku hodnotenia 
zdravotných rizík pri práci so zobrazovacími jednotkami u administratívnych pracovníkov. 
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 Závod Duslo, a.s. Šaľa je významný z hľadiska počtu zamestnancov a z hľadiska 
výskytu rizikových faktorov a ich kombinácií. Spoločnosť je zameraná na výrobu 
priemyselných hnojív, gumárenských chemikálií, prípravkov na ochranu rastlín, disperzných 
lepidiel typ Duvilax, výrobky horčíkovej chémie. Ide o stabilný závod s počtom 
zamestnancov 1639, z toho v  riziku rôznych škodlivých faktorov v pracovnom prostredí 620 
( chemické látky, hluk, pevné aerosóĺy, ionizujúce žiarenie, laser).  Výber na realizáciu 
projektu bol podmienený rôznorodosťou pracovných podmienok v organizácii a najmä 
závažnosťou expozície chemickým látkam. V rámci plnenia programu bola pozornosť 
zameraná na hodnotenie úrovne a účinnosti opatrení vykonávaných zamestnávateľom na 
predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie, posudzovanie 
rizík a vypracovanie prevádzkových poriadkov  pre všetky pracoviská s expozíciou 
chemickým faktorom, zabezpečenie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami 
a zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci oprávnenou 
pracovnou zdravotnou službou a sústavné monitorovanie úrovne expozície zamestnancov 
rizikovým faktorom. Na všetkých pracoviskách s rizikom chemických faktorov boli 
zamestnávateľom vypracované prevádzkové poriadky a posudky o riziku so zaradením do 
príslušnej kategórie. V Dusle a.s. Šaľa bola vykonaná spoločná previerka s IŽP zameraná na 
prevenciu priemyselných havárií. Pri previerke nebolo zistené porušenie zákona č. 261/2002 
Z. z. v oblasti nakladania s nebezpečnými chemickými látkami. V spolupráci s pracovnou 
zdravotnou službou zabezpečujúcou zdravotný dohľad nad pracovnými 
podmienkami v spoločnosti Duslo a.s. Šaľa bol v tomto podniku vykonaný štátny zdravotný 
dozor zameraný na hodnotenie rizík pri práci so zobrazovacími jednotkami v administratívnej 
budove a vo velínoch. Výsledkom spoločného hodnotenia boli odporúčania pre 
zamestnávateľa týkajúce sa umiestnenia monitorov na stoloch, zmena typu pracovného 
sedadla s  možnosťou nastavenia výšky sedadla, vyriešenie vhodných spôsobov opierok rúk, 
umiestnenie dokumentov, vhodné tienenie okien, doplnenie  nastaviteľných podložiek pod 
nohy podľa požiadaviek zamestnancov a pod. 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. 
 
K 31.12.2009 bolo skontrolovaných 397 subjektov. V 164 prípadoch bol vykonaný štátny 
zdravotný dozor,  v 213 prípadoch boli vykonané obhliadky priestorov nových prevádzok, 
v 20 prípadoch bola vykonaná previerka z dôvodu hláseného podozrenia na chorobu 
z povolania. 
Na základe poznatkov zo štátneho zdravotného dozoru naďalej zisťujeme, že v prípadoch, 
kedy zamestnávatelia zatiaľ nezabezpečujú dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad 
nad zdravím zamestnancov prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby, hodnotia často 
zdravotné riziká pri práci bezpečnostní technici, prípadne iné osoby bez zdravotníckeho 
vzdelania. V týchto prípadoch je prístup k hodnoteniu zdravotných rizík  často nepochopený 
a nedostatočný a lekárske preventívne prehliadky zamestnancov sa nevykonávajú vo vzťahu 
k práci. Z uvedených dôvodov bol štátny zdravotný dozor  zameraný na plnenie povinnosti 
zamestnávateľov zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu. Pri kontrolnej činnosti v 184 
subjektoch  bolo zistené, že v 81 prípadoch mali zamestnávatelia PZS zriadenú, v 25 
prípadoch sa t. č. zriaďuje. 
 
Odborné prístupy pri hodnotení zdravotných rizík pre zamestnávateľov zdravotníckymi 
pracovníkmi tímov PZS, ale i  rozvoj alebo útlm najmä priemyselnej výroby v regióne 
ovplyvnili ďalší vývoj rizikových prác. V priemyselných parkoch ktoré sa budujú  postupne 
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najmä v okrajových častiach Nitry, Vrábel a Zlatých Moraviec sú závody zamerané najmä na 
doplnkovú výrobu pre automobilový priemysel, výrobu televízorov a jemnú elektrotechniku.  
Výkon  ŠZD  bol zameraný  na : 
- realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde 
zamestnanci vykonávajú rizikové práce. 
- plnenie povinností ktoré pre zamestnávateľov vyplývajú zo zákona NR SR č.  
355/2007 Z.z. a vykonávacích predpisov k citovanému zákonu. 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru za obdobie roku 2009 boli v 5- tich prípadoch  
zistené nedostatky resp. neplnenie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich zo zákona NR 
SR č.  355/2007 Z.z. a  ktoré boli dôvodom pre uloženie sankčných postihov.  
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 
Pri kontrolnej činnosti v 184 subjektoch  bolo  zistené, že v 81  prípadoch mali 
zamestnávatelia zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu v zmysle zákona č. 140/2008 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmenene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
V 25 prípadoch bolo zistené, že zabezpečenie PZS je v štádiu riešenia.  
V kontrolovaných subjektoch bolo zistené, že lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sa vo 
všetkých prípadoch vykonávajú u zamestnancov pred uzatvorením pracovno - právneho 
vzťahu v súlade s platnou legislatívou a v prípadoch rizikových pracovných činností 
v určených intervaloch. Dohľad nad pracovnými podmienkami v súlade s náplňou činnosti 
PZS (podľa Vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. a v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení 
zák. č. 140/2008 Z.z.) vykonávajú niektoré PZS v plnom rozsahu - v prípadoch keď PZS je 
dobre dostupná a má kvalitné a dostatočné personálne obsadenie. V ostatných prípadoch boli 
zamestnávateľom  uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
Pretrvávajúcim problémom je zabezpečenie zdravotného dohľadu v prípade subjektov 
s malým počtom zamestnancov, ktoré sú pre PZS finančne nezaujímavé z dôvodu 
nedostatočného počtu odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov s predpísanou 
kvalifikáciou (pre subjekty s menej ako 19 zamestnancami bez rizika). Uvedené sa týka aj 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 
kategórie 1 a 2 (najmä ambulantné zdravotnícke zariadenia). 
 
 
ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY 
 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny 
výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín  
          Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín bola v roku  2009 vykonávaná 
v súlade s koncepciou hygieny výživy a Viacročným plánom úradnej kontroly potravín. 
Úradná kontrola potravín a štátny zdravotný dozor bol zameraný na kontrolu  dodržiavania 
hygienických podmienok pre výrobu potravín,  manipuláciu s nimi, uvádzaním na trh, nad 
dovozom a vývozom z hľadiska ich zdravotnej neškodnosti, zdravotnej a odbornej 
spôsobilosti. 
         V priebehu roka  2009  zamestnanci RÚVZ so sídlom v Nitre vydali v rámci ŠZD 582 
rozhodnutí, 52 záväzných stanovísk, iných stanovísk 73. Ani v jednom prípade voči vydaným 
rozhodnutiam a záväzným stanoviskám neboli podané odvolania. V rámci úradnej kontroly 
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potravín a štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 1853 kontrol v 1011 
kontrolovaných subjektov. V734 zariadeniach boli zistené nezhody s právnymi predpismi na 
úseku verejného zdravia a PK SR.   
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plnenie opatrení 
vyplývajúcich z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 
20.6.2001, úloha B,2)  
            Uvedený program je riešený v rámci projektu „Sledovanie výživového stavu 
obyvateľov“ a „Poradne zdravej výživy“. Riešenie projektu bolo riešené v roku 2009 
u klientov v rámci FN Nitra ul. Špitálska v celkovom počte 80 ľudí. V rámci samotnej 
poradne zdravej výživy boli riešené individuálne konzultácie o netradičných formách 
stravovania, konzultácie o odporúčaných dávkach pri jednotlivých chorobných stavoch, , kde 
profitovala hypertenzia, diabetes mellitus, obezita, ochorenia obličiek.  
 
3. Zabezpečiť na všetkých Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR 
skvalitnenie poradenských činností zameraných na 
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu 
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy  
           Úloha bola  priebežne plnená  prostredníctvom poradne zdravej výživy. Bola  
zameraná aj na sledovanie a usmerňovanie stravovacích návykov, pohybovej aktivity 
u vybraných skupín obyvateľstva v rámci projektu „Sledovanie výživového stavu 
obyvateľov“ ako aj z náhodných návštevníkov poradne zdravej výživy.  
 
4. Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 
nutričných látok  
          Úloha je plnená iba na úrovni ÚVZ SR. 
 
5. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe nad zdravotnou 
bezpečnosťou  potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti.  
          V roku 2009 bola úloha priebežne plnená v súlade s viacročným plánom úradnej 
kontroly a stanoveným harmonogramom odberu vzoriek potravín. Na mikrobiologickú 
analýzu bolo celkovo odobratých 880 vzoriek potravín, z čoho nevyhovelo 70 vzoriek 
(zmrzlina, hotové jedlá, cukrárenské výrobky a pokrmy rýchleho občerstvenia). Ďalej sa 
sledovali potraviny na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti – potraviny pre 
počiatočnú a následnú výživu dojčiat, potraviny na osobitné diétne použitie. 
 
 6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky  
        Plnenie úloh pokračovalo v zmysle stanoveného plánu a v rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru. Vykonávala sa kontrola bezpečnosti kozmetických výrobkov, ktorá bola 
zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  a nariadenia vlády č. 658/2005 Z.z.,. ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
kozmetické výrobky v oblasti zakázaných, povolených látok, iných regulovaných látok 
a označovania kozmetických výrobkov.  
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7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenily, rezíduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín.   
  
        Úradná kontrola nad zdravotnou bezpečnosťou potravín z pohľadu chemických rizík 
kontaminácie s dôrazom na potraviny na osobitné výživové účely. V zmysle viacročného 
plánu úradnej kontroly potravín vrátane sledovania mikrobiologického rizika. 
 
8. Rozpracovať spoločne EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov  
          Na rok 2009 bol rozpracovaný plán úradnej kontroly potravín v zmysle usmernenia 
hlavnej odborníčky pre hygienu výživy v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách a odborným 
usmernením hlavného hygienika č. OHVBPKP/2290/2008 z 29.1.2008 v zmysle ktorého je 
úradná kontrola vykonávaná v potravinárskych prevádzkach v zmysle kompetencie § 23 
zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách. 
 
9. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
spoločenstva ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami  
           Zamestnanci RÚVZ so sídlom v Nitre v nadväznosti na zákon č. 355/2007 o ochrane, 
podpore   a rozvoji verejného zdravia, zákona 152/1995 Z.z. o potravinách zabezpečovali 
úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri obdržaní hlásení o zdraviu škodlivých 
potravín, obalov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a zdravotne škodlivých 
kozmetických výrobkov prostredníctvom Rýchleho výstražného systému RAPID a RAPEX. 
Vykonávali sa kontroly u výrobcov, distribútorov v obchodnej sieti vo veci zistenia ich 
výskytu a prijatia nápravných opatrení tak, aby nedošlo k poškodeniu a ohrozeniu verejného 
zdravia. 
 
 
D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE  
 
Úlohy:  
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí a 
mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, ktorý 
zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 837/2002 
zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti.  
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy.  
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Plnenie: 
 
Pri výkone ŠZD v školských jedálňach a výdajných ŠJ pri školách všetkých typov 
sledujeme dodržiavanie režimu stravovania v súlade s § 8 Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. 
a zabezpečenie zachovania výživovej a zmyslovej hodnoty pokrmov a nápojov podľa 
odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové skupiny detí v súlade s § 26 zák. 
355/2007 Z.z. a § 10 Vyhlášky 533/2007 Z.z. Ďalej sledujeme zostavovanie jedálnych lístkov 
z hľadiska časovej a obsahovej štruktúry so zameraním na správne zloženie podávanej stravy 
v zmysle zásad racionálnej výživy a v súlade so zásadami na zostavovanie vzorových 
jedálnych lístkov. Presadzujeme pravidelné zaraďovanie menej obľúbených jedál (ryba, 
čerstvé ovocie, zelenina, strukoviny), a tým podporujeme aj výchovnú funkciu školského 
stravovania a podporu zabezpečenia zdravého vývoja detí a mládeže.  
 
V rámci ŠZD a ÚK v školských bufetoch overujeme, či sortiment tovaru je výživovo 
hodnotný zodpovedajúci požiadavkám zdravej výživy a neobsahuje alkoholické, kofeínové, 
chinínové nápoje a tabakové výrobky (§ 8 Vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z.z.). 
 
Pravidelne zabezpečujeme vzdelávanie v spolupráci s KŠÚ v Nitre a školskými útvarmi 
v meste Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce pre vedúce všetkých ZŠS v našej územnej pôsobnosti. 
V tomto roku sme sa zamerali na výpočet výživovej hodnoty podávanej stravy a porovnávanie 
s OVD. Vzdelávanie vedúcich bolo zamerané aj na povinnosť označovania alergénov 
v stravovacích službách v zmysle Smernice č. 2007/68/ES a Výnosu MP a MZ SR 
o označovaní potravín, ako aj informovanie o nových predpisov v oblasti ochrany verejného 
zdravia a spoločného stravovania detí.  V školských jedálňach v územnej pôsobnosti RÚVZ 
Nitra je zavedené označovanie alergénov, ako aj sledovanie výživovej hodnoty podávaných 
pokrmov a nápojov po skončení každého mesiaca. Od začiatku šk. roka 2008/2009 všetky 
vedúce po skončení každého mesiaca vypočítajú priemernú energetickú a výživovú hodnotu 
podávaných pokrmov pre príslušnú vekovú kategóriu stravníkov podľa jedálneho lístka 
zostaveného na daný mesiac a prepočítanú podľa použitých materiálno-spotrebných noriem 
a podľa počtu stravníkov. Vypočítaná hodnota sa následne porovná oproti OVD. 
 
Zabezpečujeme realizáciu projektov a programov na ochranu, podporu a rozvíjanie zdravia 
detí jednak hlavných úloh, ako aj regionálnych projektov. 
Projekt 4.5: Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej 
populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou 
jedál 
V súlade s plánovanými etapami výskumu bol zrealizovaný dotazníkový prieskum 
stravovacích zvyklostí, výživových preferencií, 24-hodinovej spotreby potravín a pohybových 
aktivít 4-6 ročných detí žijúcich v meste a na vidieku. Po vyplnení dotazníkov bolo 
uskutočnené meranie vybraných somatometrických a ďalších ukazovateľov. Zabezpečili sme 
aj odbery vzoriek stravy, vrátane nápojov v súlade s metodickými pokynmi. Naplnená 
databáza bola zaslaná koordinátorovi prieskumu – RÚVZ v Rimavskej Sobote.  
 
Projekt: Súčasný stav a spôsob výživy u detí vo veku od 6 do 15 rokov života vo 
vybraných regiónoch Slovenska.  
Výsledky prieskumu potvrdili v nitrianskom regióne neadekvátny stravovací režim u detí, 
nevhodnú potravinovú skladbu, nedostatky v pitnom režime bez výraznejších rozdielov medzi 
mestom a vidiekom. Zistili sme vysoké percento detí s nadváhou a obezitou, jednoznačne 
v neprospech populácie mestských detí.   
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V roku 2009 boli výsledky projektu na regionálnej úrovni štatisticky spracovávané, 
analyzované a následne publikované v 13-tich príspevkoch na 5-tich domácich vedeckých 
konferenciách s medzinárodnou účasťou a 1 zahraničnej (ČR) a v 2-och príspevkoch na 
odbornom seminári v rámci pracoviska. 
 
Projekt: Sledovanie výživovej hodnoty pokrmov a nápojov podávaných vo vybraných 
školských jedálňach pri MŠ a ZŠ v meste Nitra 
Zamestnankyne RÚVZ so sídlom v Nitre vykonali ŠZD spojený s odberom vzoriek obedov v 
ŠJ pri vybraných MŠ a ZŠ v meste Nitra na orientačné overenie výživovej hodnoty 
podávaných pokrmov.   
V každom zariadení bola odobratá 1 porcia obeda priamo od stravníka. Overením predpísanej 
hmotnosti jednotlivých porcií bolo zistené, že z celkového počtu 15 preverených ŠJ nebola 
v 5-tich prevádzkach (33,3 %) dodržaná predpísaná hmotnosť porcií podľa použitých MS 
noriem. Následne bola laboratórnou analýzou zistená skutočná výživová hodnota pokrmov, 
ktorá bola porovnaná oproti MS norme. Prípustný rozdiel medzi skutočnou energetickou 
hodnotou pokrmov a energetickou hodnotou podľa MS normy bol len v 5-tich ŠJ (33,3%). 
Hodnotenie výživovej hodnoty pokrmov oproti odporúčaným výživovým dávkam bolo 
považované len za orientačné, nakoľko sa jednalo len o jednorazové odbery. Porovnávanie 
oproti OVD má výpovednú hodnotu za ucelenejšie obdobie minimálne jedného mesiaca. Na 
druhej strane, ak sa jedlá nepripravujú a neposkytujú podľa MS noriem nemôžu dosahovať 
výživovú hodnotu podľa odporúčaných výživových dávok.  
Záverom možno uviesť, že laboratórne zistené výsledky jednoznačne potvrdzujú, že 
v niektorých ŠJ neboli poskytnuté jedlá a nápoje stravníkom podľa materiálno-spotrebných 
noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov. V týchto ŠJ boli 
vykonané nápravné opatrenia. 
 
Úlohy: 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania. 
 
Plnenie: 
V rámci výkonu ŠZD na školách sledujeme a podporujeme konzumáciu mlieka a mliečnych 
výrobkov a ich pravidelné zaraďovanie do JL, intenzívne nabádame školy k zapojeniu do 
programu „Školské mlieko“. Tzv. školský mliečny program sa uskutočňuje v SR v súlade 
s Nariadením vlády SR č. 339/2008 Z.z. a v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 
12/2008-R zo dňa 15.10.2008 k realizácii NV.  
Priebežne sledujeme počet škôl zapojených do školského mliečneho programu. 
 
Zhodnotenie školského mliečneho programu  
Okres počet 

MŠ 
počet 
ZŠ 

počet ŠS počet 
SŠ 

počet 
detí 
MŠ

počet 
žiakov 
ZŠ 

počet  
žiakov 
SŠ 

Nitra 29 11 2 2 2265 3233 1037 
Šaľa 8 4 0 0 991 626 0 
Zlaté Moravce 1 2 0 0 10 330 0 
Spolu: 38 17 2 2 3266 4189 1037 
 
Možno konštatovať, že sa konečne podarilo úspešne naštartovať školský mliečny program. 
V našom regióne zabezpečuje dodávanie prevažne Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok. 
Spoločnosť Rajo spustila od septembra inovatívny mliečny program určený pre základné 
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a stredné školy prostredníctvom chladiacich mliečnych automatov, ktorý prináša atraktívne 
riešenie pre deti a nenáročné pre školu.  
V súvislosti so zabezpečením školského mliečneho programu z hygienického hľadiska bolo 
pri výkone ŠZD zistené, že podávanie mliečnych výrobkov zabezpečujú v školách 
zamestnanci zariadení školského stravovania. Ak súčasťou školy nie je ZŠS, zabezpečuje 
ŠMP zamestnanec školy, ktorý je zdravotne a odborne spôsobilý. Pri skladovaní mliečnych 
výrobkov v školách sa dodržiavajú hygienické požiadavky v súlade s Výnosom MP SR - PK 
SR. Pri výkone ŠZD bol sledovaný aj spôsob podávania mlieka, ktorý sa uskutočňuje 
hygienicky vyhovujúcim spôsobom v osobitne vyčlenených častiach prevádzky, resp. aspoň 
na vyčlenenej pracovnej ploche.  
Do programu Školská mliečna liga, ktorý organizuje spoločnosť DANONE sa zapojilo 
v školskom  roku 2008/2009 v okrese Nitra  7 ZŠ a 3 SOŠ, v okrese Šaľa 11 škôl, v okrese 
Zlaté Moravce 4 ZŠ, celkom 25 škôl v regióne RÚVZ Nitra. Spoločnosť Danone v termíne  
1.10.-19.06.2009 uskutočňuje 6. ročník celoslovenské projektu spoločnosti Danone pre DJ, 
MŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ.   

 
Termín: priebežne 
Zodpovední: všetci pracovníci odd. 
 
Úlohy: 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov. 
  
Plnenie: 
 
V rámci výkonu ŠZD na  školách sledujeme  zabezpečenie pitného režimu deťom a najmä 
podávanie zdravotne vhodných nápojov hygienicky vyhovujúcim spôsobom. Všetky školy 
a školské zariadenia boli metodicky usmernené, akým spôsobom má byť organizovaný 
a zabezpečený pitný režim v zariadeniach pre deti a mládež z hľadiska veku, zdravotného 
stavu a fyzickej záťaže žiakov a detí predškolského veku. 
 
Termín: priebežne 
Zodpovední: všetci pracovníci odd. 
 
Úlohy:  
 
5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam.  
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, 
ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom zmapovania trendov v tejto 
oblasti. 
 
Plnenie: 
 
V  roku 2009 boli zabezpečené tieto projekty a programy:  

 
4.3. Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí  a mládeže na 
Slovensku 
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Zamestnankyne oddelenia hygieny detí a mládeže  RÚVZ so sídlom v Nitre zabezpečili zber 
údajov pilotného projektu prieskumu užívania legálnych, nelegálnych drog a výskyte agresie 
a šikany u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov vo vzorke, ktoré vybral štatistik ŠÚ SR.  
Prieskum bol zrealizovaný na nasledovných školách: ZŠ Krčméryho ul., ZŠ Novozámocká 
ul., Nitra, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre a SOŠ, Levická cesta, 
Nitra. Celkovo bolo do projektu zapojených v prieskume TAD 1: 33 žiakov, TAD 2: 106 
študentov, TAD 3: 35 učiteľov. 
 
9.10. Školy podporujúce zdravie 
 
V rámci projektu zabezpečujeme pokračovanie vo vzdelávacích a zdravotno-výchovných 
aktivitách. Aktivity sú cielené predovšetkým na vykonávanie edukácie za účelom dosiahnutia 
zdravšieho spôsobu života všetkých, ktorí v škole pracujú, učia alebo s ňou prichádzajú do 
styku.  
Školy, ktoré sa aktívne zapájajú do aktivít, uvádzajú nasledovné dosiahnuté výsledky: 
zlepšenie dochádzky a zníženie chorobnosti u detí, hlavne predškolského veku, zvýšenie 
telesnej zdatnosti, zvýšený záujem o pohybové aktivity aj vyššia úspešnosť v športových 
aktivitách, zlepšenie stravovacích návykov, slušnosť a ohľaduplnosť v správaní detí voči sebe 
navzájom i voči dospelým, negatívny postoj a odmietavý postoj k drogám, zlepšenie vzťahu 
detí k prírode a záujem o jej ochranu, pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a snaha viesť 
zdravý spôsob života.  
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA  
 
Úlohy  
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných inštitúcií. 
 
Plnenie: 
Realizácia hlavných úloh: 
10.2. Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
 
Súčasťou každej previerky pri výkone ŠZD je aj kontrola dodržiavania zákona o ochrane 
nefajčiarov v zariadeniach pre deti a mládež v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Nebolo 
zistené porušenie zákazu fajčenia v zariadeniach pre deti a mladistvých.  
 
10.3. Príprava a realizácia akcie pre verejnosť – vyšetrenie oxidu uhoľnatého vo 
vydychovanom vzduchu 
 
V súvislosti s aktivitami pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa bez tabaku pod heslom 
Varovanie na tabakových výrobkoch zabezpečili zamestnankyne oddelenia HDM RÚVZ so 
sídlom v Nitre celodennú akciu na SOŠ na Cintorínskej ulici v Nitre pre študentov tejto školy. 
Počas vyučovania boli žiakom poskytnuté 3 zdravotno-výchovné prednášky zamerané na 
historický prehľad Svetových dní bez tabaku a ich hesiel v období predchádzajúcich rokov, na 
aktuálnu tému Varovných obrázkových varovaní, ktoré zachraňujú život, ďalej na zdravotné 
následky fajčenia a možnosti prevencie. Prednášky boli spojené s diskusiou študentov.  
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U 60 žiakov (49 chlapcov a 11 dievčat) bolo následne vykonané meranie CO2 vo 
vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzer. Na základe výsledkov meraní sme zistili, že 
vo vyšetrenom súbore bolo 21 nefajčiarov, 34 fajčiarov a 5 silných fajčiarov. 
Edukačný materiál, ktorý sme zamerali na aktuálnu tohtoročnú tému Varovanie na 
tabakových výrobkoch, bol elektronicky zaslaný dňa 19. mája 2009 pre 140 základných škôl 
a 30 gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórium.  
 
 
OCHRANA ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 
  
Úloha č. 1:  Vypracovať návrh kritérií správnej praxe pri lekárskom ožiarení 
 
      Pracovníci RÚVZ Nitra neboli menovaní do pracovnej skupiny, ktorá má za úlohu 
špecifikovať náplne programov kvality pre jednotlivé druhy lekárskeho ožiarenia. 

V  rámci vykonaných previerok na zdravotníckych pracoviskách, na ktorých sa používajú 
zdroje ionizujúceho žiarenia, sa od prevádzkovateľov požaduje dôsledné plnenie všeobecných 
povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z.z. o ochrane 
zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení. 
V hodnotenom období bolo na zdravotníckych pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
vykonaných spolu 66  radiačných previerok zameraných aj na dodržiavanie kritérií správnej 
praxe pri lekárskom ožiarení. 
 
Úloha č. 2: Vypracovať podrobné postupy a vzorové spôsoby zaznamenávania dávok, 
resp. údajov potrebných pre odhad radiačnej dávky pacientov 
 
       V rámci plnenia predmetnej úlohy boli zriadené pracovné skupiny, pričom Mgr. 
Trebichalský je členom prac. skupiny pre rádiodiagnostiku a prac. skupiny pre nukleárnu 
medicínu. Ich úlohou je vypracovať vo svojej oblasti postupy na odborné zhodnotenie 
radiačnej záťaže pacientov. V prípade rádiodiagnostiky je veľkým problémom nedostatočná 
vybavenosť riešiteľských pracovísk prístrojovou technikou. V oblasti nukleárnej medicíny bol 
RÚVZ Bratislava hl. mesto vypracovaný návrh postupu zaznamenávania a vyhodnocovania 
údajov z pracovísk nukleárnej medicíny, ktorý bol po jeho pripomienkovaní na pracoviskách 
radiačnej ochrany úradov verejného zdravotníctva zaslaný všetkým riešiteľským 
pracoviskám.  V Nitrianskom  kraji sa vykonáva lekárske vyšetrenia metódami nukleárnej 
medicíny  iba na pracovisku IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Nitra. Predmetná spoločnosť  
v súlade s usmernením RÚVZ Nitra o rozsahu a spôsobe zaznamenávania potrebných údajov 
a ich poskytovania na účely ďalšieho spracovania aj v roku 2009 evidovala všetky potrebné 
údaje a zasielala ich v mesačných intervaloch na RÚVZ Bratislava hl. mesto. 
       Dozorná činnosť RÚVZ Nitra bola zameraná aj na kontroly vedenia evidencií o dávkach 
ožiarenia pacientov, resp. údajoch potrebných pre odhad týchto dávok v zmysle požiadaviek 
nariadenia vlády č. 340/2006 Z. z.  
 
V rámci cieľa: Monitorovanie radiačnej situácie na území SR a hodnotenie ožiarenia   
obyvateľstva 
 

 V rámci predmetnej úlohy ide o rozšírenie a skvalitnenie hodnotenia úrovne a dynamiky 
rádioaktivity v zložkách životného prostredia počas normálnej situácie a pri radiačnom 
ohrození. RÚVZ Nitra, ktorý nemá laboratórnu zložku pre hodnotenie  rádioaktivity, sa 
podieľa na monitorovaní radiačnej situácie na území Nitrianskeho kraja podľa požiadaviek 
Úradu verejného zdravotníctva SR a pri výkone štátneho zdravotného dozoru od 
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prevádzkovateľov požaduje dôsledné napĺňanie povinnosti nakladať so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia tak, aby dopad radiačnej záťaže na životné prostredie a obyvateľov bol 
minimalizovaný na čo najnižšiu racionálne dosiahnuteľnú úroveň. V roku 2009 nebola zo 
strany ÚVZ SR vznesená požiadavka na osobitné monitorovanie radiačnej situácie 
v Nitrianskom kraji. Pracovná skupina zaslala na ÚVZ SR Bratislava stanovisko za Nitriansky 
kraj k žiadosti spoločnosti TOMEX, s.r.o. Nitra o vydanie záväzného stanoviska k návrhu 
modernizácie systému varovania obyvateľstva v okolí Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 
a v 3 prípadoch boli poskytnuté odborné vyjadrenia k problematike pôdneho radónu v rámci 
záväzných stanovísk oddelenia hygieny životného prostredia  k územným plánom hromadnej 
bytovej výstavby. Pracovníci tiež vykonávajú cielené previerky možného výskytu 
rádioaktívneho materiálu v zberniach druhotných surovín (prelínanie s úlohou č. 5.1).  
 
 
ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE  
 

Dôsledné zabezpečovanie realizácie  IP patrí medzi prioritné úlohy  v oblasti 
surveillance a kontroly prenosných   ochorení , čo je jeden zo základných cieľov 
Programového vyhlásenia vlády na úseku verejného zdravotníctva. 
 
6.l  Národný imunizačný program 
 
V rámci plnenia programového vyhlásenia vlády   v oblasti  surveillance a kontroly 
prenosných ochorení  sme  aj v roku 2009 naďalej zabezpečovali:  
- organizáciu a kontrolu všetkých druhov  očkovania k 31.8. 2009 ( Vyhodnotenie 
regionálnej a celokrajskej zaočkovanosti  a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu je 
súčasťou kontroly očkovania v SR) 
- sledovanie a dispenzarizáciu osôb  vylučujúcich choroboplodné zárodky ( najmä 
brušného týfu, paratýfu , nosičov HBsAg, anti HCV pozit. osôb) 
- epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákaz, vrátane zabezpečovania 
protiepidemických opatrení,  
- spracovanie výskytu prenosných ochorení  do informačného systému EPIS  na 
okresnej úrovni a regionálnej úrovni, 
- využívame SRV  na zabezpečenie  výmeny informácií medzi  odborníkmi v oblasti 
verejného zdravotníctva, 
- surveillance nemocničných nákaz , vrátane kontrol HER, 
- výchovu obyvateľstva v prevencii prenosných ochorení. 
 
Monitoring nákaz preventabilných očkovaním 

Priebežne počas roku 2009 sa monitoroval výskyt nákaz preventabilných očkovaním, 
t.j. detská obrna, záškrt, tetanus, divý kašeľ, žltačka typu B, hemofilové invazívne nákazy, 
mumps, ružienka, osýpky a tuberkulóza. V hodnotenom období sa v okresoch Nitra, Šaľa 
a Zlaté Moravce nevyskytlo ochorenie na VHB u detí do 20. roku života. Zaznamenali sme 19 
prípadov ochorení na TBC u dospelých osôb, 3 ochorenia na pertussis. Z ostatných nákaz 
preventabilných očkovaním sa vyskytlo 7 ochorení na VHA a 2 ochorenia na zápal 
mozgových blán spôsobených pneumokokom. 
 
Kontrola plnenia imunizačného programu 

Plnenie IP a priebeh imunizácie detí sa kontroloval viacerými spôsobmi: 
• pravidelným kontaktom s očkujúcimi pediatrami pri riešení problémových situácií ako 
je nedostavenie sa rodičov s deťmi na očkovanie, písomné predvolávanie, zmeny očkovacích 
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látok, zmeny schém, prisťahovanie detí z iných krajín a zostavenie ďalších imunizačných 
postupov atď. Konzultácie na uvedené témy patria do rutinnej dennej práce epidemiológov. 
• mesačnými informáciami o výskyte prenosných ochorení zasielaných zároveň 
s novinkami v oblasti imunizácie 
 

Administratívna kontrola očkovania v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce sa 
vykonala k 31.8. 2009 v mesiaci september, pri ktorej sa kontrolovalo aj plnenie nariadených 
opatrení, zistených pri predchádzajúcej kontrole v roku 2008. 
 

Pre širokú verejnosť sme priebežne poskytovali informácie a rady osobne alebo 
telefonicky o možnosti očkovania rôznych druhov očkovaní, ktoré nie je hradené zo 
základného zdravotného poistenia a jednak o možnosti očkovania osôb pred cestou do 
zahraničia. 
 
6.2  Surveillance infekčných chorôb   
 

V rámci prevencie ostatných prenosných ochorení pracovníci odboru epidemiológie 
nariaďovali opatrenia na zabránenie vzniku ďalších ochorení v 2 683 ohniskách nákaz. 
Súčasne v rodinách chorých vykonávali edukačnú činnosť, ako aj v školských, predškolských 
a ostatných kolektívnych zariadeniach, kde sa jednotlivé prípady vyskytli. 

Spolupracujeme s klinikou lek. mikrobiológie vo FN v Nitre a s ďalšími subjektmi  na  
regionálnej, národnej úrovni ( NRC v BB, BA, LF UK, SAV, HPL Bratislava, MIKRO-K 
Galanta, Levice, Komárno, ALPHA MEDICAL Bratislava), ktoré zabezpečujú a zaručujú 
vyššiu kvalitu diagnostických možností. 

Spolupracujeme  s lekármi primárneho kontaktu, pre dospelých, deti a dorast, ako aj 
s infektológmi, odborníkmi pre tuberkulózu, pohlavne prenosné ochorenia. 
 

U kontaktov novozistených nosičov HBs Ag (18 x) a v ohniskách nákazy pri  
vírusových hepatitídach (24 prípadov) boli vykonané protiepidemické opatrenia, s odberom 
materiálu na sérologické vyšetrenia. Pri negatívnych výsledkoch bolo zahájené očkovanie u 
92 osôb. 

V ohniskách hepatitíd boli vydávané rozhodnutia RH o lekárskom dohľade 
a zvýšenom zdravotnom dozore. Pozornosť  sa venuje aj predchádzaniu profesionálnym 
nákazám v zdravotníctve sústavným sledovaním poranení ihlou a ostrými krvou 
kontaminovanými predmetmi  ( zaznamenali sme 46  poranení). 

V roku 2009 evidujeme 41 novodiagnostikovaných  anti HCV pozitívnych osôb.  
 
 V rámci vykonávania surveillance nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych 
zariadeniach v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce pokračovali previerky hygienicko-
epidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach RÚVZ so sídlom v Nitre k 31.12. 
2009 sme vykonali 412 previerok s odberom materiálu na mikrobiologické vyšetrenia. 
Súčasne boli poskytované konzultácie k projektovej dokumentácii, úrovni zdravotníckej 
starostlivosti, poradenstvo pri výskyte multirezistentných bakteriálnych kmeňov. Komisia pre 
riešenie problematiky nozokomiálnych nákaz pri lôžkových zdravotníckych zariadeniach 
zasadala 23.9. 2009 s účasťou pracovníčok RÚVZ v Nitre. 
 V rámci prevencie NN sme vykonávali kontrolu sterilizačnej techniky jednak na 
lôžkových oddeleniach nemocníc, centrálnych sterilizáciách, operačných sálach, ako aj na 
ambulanciách s rôznym zameraním. Skontrolovaných bolo 623 sterilizačných prístrojov 
a vykonalo sa 1 557 odberov. 
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Kontinuálne sme sledovali a v týždenných intervaloch analyzovali výskyt chrípky 
a ARO v pôsobnosti RÚVZ Nitra ako aj v Nitrianskom kraji. V roku 2009 sme zabezpečili 
150 odberov biologického materiálu na vyšetrenie do NRC pre chrípku. 
 
6.3  Epidemiologický informačný systém   
 

Využívame všetky možnosti, ktoré poskytuje- centrálnu databázu prípadov infekčných 
ochorení hlásených individuálne, centrálnu databázu  prípadov chrípky, CHPO, ARO 
hlásených hromadne, systému rýchleho varovania. 
 
- vložených 3 811  hlásení o prenosných ochoreniach 
- týždenné spracovanie  o výskyte chrípky a ARO ( 150 odberov – 80 izolátov) 
- týždenné spracovanie  o MES na regionálnej a krajskej úrovni.  
 
6.5  Surveillance chronických ochorení   
 

Neoddeliteľnou  súčasťou   surveillance  prenosných ochorení je výchova obyvateľov 
v prevencii prenosných ochorení, ktorá je rutinnou súčasťou práce v ohnisku nákazy a je teda 
určená jednotlivcom a kolektívom, v prostredí ktorého sa prenosné ochorenie vyskytlo. 
Okrem toho sa vykonávala výchova obyvateľstva k zdravému spôsobu života prostredníctvom 
všetkých dostupných mediálnych foriem. 
 

V oblasti prevencie  neinfekčných ochorení pracovníci odd. epidemiológie  sa 
podieľali aj na činnosti poradni zdravia pri akciách individuálnych  aj hromadných  
zameraných na prevenciu  ochorení  a to meraním TK,  BMI, cholesterolu, glukózy , 
telesného tuku. Bolo realizovaných 14 výjazdových akcií, pri ktorých sa vyšetrilo 1020 
klientov.  
6.6  Mimoriadne epidemiologické situácie   

 
Uplatňujeme opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných ochorení, vrátane 

mimoriadnych  opatrení  jednak pri: 
l.    pri hromadnom výskyte prenosných ochorení , v roku 2009 sme vykazovali 19 
      epidémií: A08.1 (9x), A08.0 (4x), A09 (3x), A05.8 (1x), A02 (1x), A03 (1x) 
2. v súvislosti so zabezpečením opatrení pri výskyte prípadov chrípky spôsobených 
vírusom A(H1N1) pracovníci odboru epidemiológie zabezpečili v roku 2009:  
-  realizáciu protiepidemických opatrení v súlade s odporúčaniami SZO, EK 
-  zintenzívnenie epidemiologickej a virologickej surveillance 
-  pohotovostné služby odborných pracovníkov 24 hodín denne vrátane sviatkov 
   a víkendov 
-  aktívne vyhľadávanie chorých ošetrujúcimi lekármi prostredníctvom zisťovania 
   cestovateľskej a epidemiologickej anamnézy 
-  týždenné hlásenie chrípky, chrípke podobných ochorení (CHPO) a akútnych 
   respiračných ochorení (ARO), ako aj hlásenie z pohotovostných lekárskych služieb,  
   infekčných a detských oddelení, jednotlivých nemocníc počas víkendu 
- pozornosť sa venovala zvýšenej návštevnosti pohotovostných lekárskych služieb, 
  ochoreniam s neobvykle ťažkým priebehom ARO, ochoreniam u osôb prichádzajúcich 
  zo zahraničia 
- okamžité hlásenie z pohotovostných lekárskych služieb, infekčných a detských oddelení  
   jednotlivých nemocníc (ev. ďalších nemocničných oddelení) v prípade podozrenia 
   z novej chrípky A (H1N1) 
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-  monitorovala sa spotreba liekov proti nádche, kašľu a prechladnutiu prostredníctvom 
   lekární 
-  v spolupráci s riaditeľmi škôl (materských, základných, stredných, tiež detských jaslí) 
   sa monitorovala absencia v školských a predškolských zariadeniach 
-  v spolupráci s nemocnicami sa sledoval a hlásil počet hospitalizovaných s ochorením 
   na chrípku, ARO, ARO s ťažkými priebehmi, ochorením zodpovedajúcim definícii 
   ochorenia vyvolaného vírusom novej chrípky A(H1N1) 

 
V roku 2009 boli realizované odborné semináre pre riaditeľov školských 

a predškolských zariadení so zameraním na prevenciu akútnych respiračných ochorení 
a chrípky v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.  
 V zmysle listu HH č. OE/7908/2009 zo dňa 10.11.2009  RÚVZ so sídlom v Nitre 
okamžite  zaslal   preventívne opatrenia  smerujúce k tlmeniu  prenosu nákazy 
prostredníctvom e- mailov všetkým  školským zariadeniam v našom regióne  a následne 
zorganizoval  stretnutia s riaditeľmi predškolských a školských zariadení v okresoch Nitra, 
Šaľa a Zlaté Moravce. 
 Stretnutia boli iniciované v spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre 
a odbormi školstva na Mestskom úrade v Šali a v Zlatých Moravciach. Realizované boli 
formou odborného seminára a boli rozdelené do dvoch blokov. V prvom bloku boli riaditelia 
oboznámení s klinickou a epidemiologickou charakteristikou chrípky vrátane preventívnych  
a represívnych opatrení pri výskyte a v druhom bloku boli  informovaní  o aktuálnej 
epidemiologickej situácii vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v Nitrianskom 
kraji a v Slovenskej republike a o spôsoboch a dôvodoch hlásenia týchto ochorení. 
 Odborné semináre boli zrealizované v troch termínoch v spolupráci s oddelením 
hygieny detí a mládeže: 
 
18.11.2009 – seminár pre riaditeľov školských a predškolských zariadení okresu Zlaté 
Moravce (v ZŠ na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach), 
19.11.2009  –  seminár pre riaditeľov školských a predškolských zariadení okresu Šaľa (ZŠ 
Murgaša, v Šali), 
24.11.2009 –  seminár pre riaditeľov školských a predškolských zariadení okresu Nitra (v aule 
Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre). 

 Prezentácie boli zaslané cez Krajský školský úrad na e-mailové adresy všetkých 
školských a predškolských zariadení regiónu a na seminároch bol odovzdaný aj propagačný 
materiál k prevencii chrípky. 
 
Informácia o edukácii a význame očkovania proti chrípke: 
- RÚVZ so sídlom v Nitre poskytol verejnosti  informácie o význame očkovania proti 
chrípke , očkovaniu rizikových skupín  na vlastnej web stránke  www.ruvznr.sk 
- Informácie boli a sú poskytované   aj prostredníctvom regionálnych médií ( rozhlas, 
denníky ). 
- 11.9.2009 -  v rámci diskusného sústredenia  SZU v Špecializovanej nemocnici Zobor  
-Nitra   - aktívne  realizované 3 prezentácie  pre cieľovú skupinu (  poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti v odbere pneumológia a ftizeológia ) : Základné charakteristiky  chrípky 
spôsobenej novým  typom vírusu, Monitoring sezónnej a novej chrípky , Zhodnotenie 
chrípkovej sezóny  2008-2009. 
- Ďalšou cieľovou skupinou boli poskytovatelia primárnej zdravotnej starostlivosti 
okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce ( severná časť Nitrianskeho kraja) –  aktívna účasť na 
odbornom  seminári  realizovanom   v spolupráci s lekárom VÚC a odborom krízového 
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riadenia ( pandemického strediska ) pri OÚ v Nitre v zasadačke  Nitrianskeho samosprávneho    
kraja ( epidemiologická a virologická surveillance chrípky, monitoring chrípky   
a zaočkovanosť)-  v rámci ktorého bol lekárom  distribuovaný propagačný edukačný    
materiál  o prevencii k chrípke. 
- Pracovníčka oddelenia podpory ku zdraviu realizuje na prvom stupni ZŠ  edukačnú 
kampaň prevencie  ochrany zdravia pred chrípkou. 
- Informácie o očkovaní proti chrípke a pneumokokom rozposlané prostredníctvom 
mesačných hlásení infekčných chorôb  cez e-mailové adresy všetky poskytovateľom PZS 
v regióne RÚVZ Nitra. 
- Pracovníci odd. epidemiológie  pripravili aj informačné panely a nástenky na RÚVZ 
so zameraním na prevenciu chrípky. 
- Informáciu o aktuálnom výskyte  chrípky pravidelne zverejňujeme  na web stránke, 
rozposielame všetkým zdravotníckym zariadeniam v regióne ( 5 zariadení lôžkových), 
všetkým poskytovateľom LSPP, RZP a aj členom pandemického strediska . 
- Na úrovni kraja pravidelne  informujeme novinárov o epidemiologickej situácii 
v chrípke. 
 
6.7  Environmentálna surveillance poliomyelitídy  
 

V rámci vyhlásenia certifikácie  eradikácie poliomyelitídy v Európskom regióne  
surveillance pozostávala zo sledovania výskytu akútnych chabých paréz, seróznych 
meningitíd, a encefalitíd s dôrazom na odber materiálu na diagnostiku. Vykonávame úlohy 
vyplývajúce z akčného plánu a v rámci environmentálnej  surveillance  polio-like  sme 
vykonali v mesiacoch február, apríl, máj, júl, august, október, december (14x) odbery 
odpadových vôd  na sledovanie  cirkulácie enterovírusov vo vonkajšom prostredí .   
Preočkovanosť proti Polio na úrovni okresov   je vo všetkých vekových skupinách nad 99%. 
 
6.8  Prevencia HIV/AIDS     
 

Za účelom prevencie výskytu HIV/AIDS poskytovala svoje služby poradňa pre 
prevenciu HIV/AIDS pri RÚVZ v Nitre, ktorá pracovala plynule počas celého roka 2009. 
Poradňa poskytla odborné poradenstvo 13-tim klientom, bolo vykonaných 30 návštev a 50 
výkonov. Na vyšetrenie HIV protilátok bolo odobratých 13 sér a v 1 prípade bol vydaný 
certifikát do zahraničia. V roku 2009 bolo v 10-tich prípadoch vykonané vyšetrenie 
anonymne. Odborné poradenstvo sa týkalo konkrétnych opatrení na ochranu zdravia. 
 
9.10  Organizácia  zdravotno-výchovných akcií pre obyvateľov s osobitným zameraním  
          na témy a termíny odporúčané SZO 

 
V rámci programu  „ Clean Care is Safer Care“ vyhláseného WHO sa  dňa 5.5.2009 

uskutočnila Národná kampaň „ Dezinfekcia rúk“. Bol vytvorený edukačný materiál 
o správnom postupe a význame dodržiavania  efektívnej hygieny a dezinfekcie rúk 
v zdravotníctve, ako dominantný nástroj prevencie NN. Vytvorené prezentácie a propagačný 
materiál bol preposlaný všetkým lôžkovým a zdravotníckym zariadeniam kontrolovaným 
RÚVZ Nitra (FN Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, PN Veľké Zálužie, 
Nemocnica Zlaté Moravce a nemocnica Forlife Šaľa). Zároveň boli zdravotnícke zariadenia 
vyzvané k edukácii svojich zamestnancov, o čom nás spätne informovali. Informácie pre 
ostatných zdravotníckych pracovníkov, vrátane verejnosti boli zverejnené na web stránke 
RÚVZ so sídlom v Nitre. Ďalej boli oslovené aj všetky stredné a odborné školy so zameraním 
na zdravotníctvo.  
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V súvislosti s kampaňou „Európsky imunizačný týždeň“, ktorý sa uskutočnil 
v dňoch 20.4. – 26.4.2009 sme realizovali nasledovné aktivity: 
 
1. V Nitrianskych novinách  boli uverejnené články o prebiehajúcom EIW  pre laickú 
 verejnosť  
2. Na RÚVZ bola vytvorená nástenná tabuľa a pred úradom  inštalovaný informačný 
            panel s materiálom k danej veci 
3. Na webovskej stránke RÚVZ boli zverejnené informácie o   EIW  pre  laickú 
            verejnosť a pre zdravotníckych pracovníkov články o očkovaní rizikových skupín 
            populácie proti chrípke, o význame pravidelného očkovania detí,  o očkovaní pred 
            cestou do zahraničia , o vakcinácii proti besnote pri poraneniach zvieratami 
4. Bola realizovaná prednáška o význame a efektivite očkovania spojená s diskusiou  pre 
 matky na materskej dovolenke v materskom centre „ Klokanček“, taktiež  tu boli  inštalované 
nástenné tabule a zanechaný propagačný materiál k danej téme 
5.        V spolupráci s Ústavom romologických štúdií katedry Univerzity Konštantína            
 filozofa v Nitre bola zabezpečená  distribúcia letákov  pre rómsku  komunitu 
6. V spolupráci s riaditeľmi MŠ a ZŠ v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce boli 
            umiestnené v daných zariadeniach propagačné materiály o očkovaní pre  rodičov 
            detí  navštevujúcich predškolské a školské zariadenia 
7. Pre študentov Strednej zdravotníckej školy a poslucháčov  SPU v Nitre boli 
            realizované  prednášky o očkovaní – význame, efektivite,  rizikách 
            z odmietania   
8.         Pre rizikovú skupinu dialyzovaných pacientov bol vytvorený informačný materiál 
            o význame očkovania proti VHB 
9.    Pre študentov SZŠ v Nitre a poslucháčov Katedry ošetrovateľstva UKF v Nitre 
            bol  zabezpečený edukačný  materiál o význame očkovania  
10.   Počas EIW, podobne ako v priebehu roka, sa v rámci  vakcinačnej poradne 
            prostredníctvom  odborného lekára odd. epidemiológie poskytovali konzultácie 
k očkovaniu pre pediatrov  okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce  
 

V priebehu roka 2009 sa poskytovali informácie lekárom prostredníctvom e-
mailových adries, informácie v mesačných výkazoch na web stránke RÚVZ Nitra, priebežne 
poskytovali konzultácie v oblasti očkovania pred cestou do zahraničia pre lekárov a pre laickú 
verejnosť. 
 
Činnosť odboru epidemiológie za obdobie od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 
 
 Epidemiologické vyšetrenie v ohnisku nákazy bolo vykonané 2 683 - krát, bolo 
uskutočnených 2 791 odberov vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie, 2 963 výpisov 
potrebných údajov k spracovaniu nákaz ev. analýz, 267 prípadov evidencie sérologických 
vyšetrení, v 915 - tich prípadoch bola vykonaná analýza epidemiologickej situácie, v 1 873 
prípadoch poradenské aktivity, kontrola HER bola vykonaná v 960 - tich prípadoch, 
spracovanie chrípky a CHPO 106 – krát. 
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ODBOR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ  
 
1.)V rámci projektu č.1.6. Monitoring kvality vody prírodných kúpacích oblastí v súlade  
s platnou legislatívou, príprava podkladov pre EU sa naďalej sledujú ukazovatele 
v prírodných kúpaliskách. Do hodnoteného obdobia sa analyzovalo 25 vzoriek s 500 
ukazovateľmi.  
 
2.)Projekt č.2.1 Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce. Cieľom oddelenia objektivizácie 
faktorov pracovného prostredia je zabezpečiť znižovanie  miery zdravotných rizík 
zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, 
vibrácie, nebezpečné chemické faktory), najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové 
práce a prehodnocovanie vyhlásených rizikových prác. V rámci hlavnej úlohy sme vykonali 
objektivizáciu fyzikálnych faktorov v 23 organizáciách ( 360 meraní na pracovných 
miestach). Na oddelení chemických analýz sa analyzovalo 268 vzoriek ovzdušia (prašnosť 
a chemické škodliviny) a 25 vzoriek biologického materiálu.  V rámci NRC pre zdravotnú 
problematiku vláknitých prachov sa analyzovali vzorky ovzdušia (114) i stavebného materiálu 
(41 vzoriek).  
 
3.)V rámci projektu „Synergy“, ktorý má za cieľ vytvoriť európsku databázu dostupných  
údajov z meraní pracovnej expozície inhalačnými karcinogénmi - azbest, chróm, nikel, PAU 
a respirabilné SiO2 participujeme na projekte č.2.4. Príčinné súvislosti nádorových ochorení 
v pracovnom a životnom prostredí a životný štýl. Bola vytvorená databáza so  770 údajmi 
o odbere a analýzach vzoriek. 
 
4.)V priebehu I. polroka 2009 vo vzorkách  detskej a dojčenskej výživy sa  metódou  
HPLC/UV  stanovil  obsah dusitanov a dusičnanov v 71 vzorkách detskej výživy, čo bolo 142 
ukazovateľov. Metódou GC/ECD sa vyšetrili 4 vzorky detskej výživy na prítomnosť rezíduí 
pesticídov, čo predstavuje 48 ukazovateľov. OCHA  s výsledkami týchto analýz  participuje  
na riešení projektu  č. 3.1. Sledovanie dusičnanov, dusitanov a reziduí pesticídov 
v potravinách pre dojčatá a malé deti, resp.č. 7.6. Reziduá pesticídov v potravinách pre 
dojčenskú a detskú výživu.  
                                              
5.)V súlade s plánom úloh sa naďalej vykonáva monitoring jodidácie kuchynskej soli vo 
vzorkách soli na obsah jodidu draselného, jodičnanu draselného a ferokyanidu draselného. 
Monitoring je napojený na riešenie projektu č. 3.3 Kontrola jodidácie kuchynskej soli. Za 
hodnotené obdobie sa vykonala analýza 157 vzoriek s 1048 ukazovateľmi.  
 
6.)Participujeme na projekte oddelenia  HDM č.4.5. Monitoring stravovacích zvyklostí   
a výživových  preferencií vybranej  populácie detí SR  a hodnotenie expozície  
vybraných rizík s konzumáciou jedál. V 159 vzorkách obedov bolo vyšetrených 1317  
 ukazovateľov.  
 
7.)V rámci projektu č. 7.3. Minerálne a pramenité balené vody sa pokračovalo v analýzach 
minerálnych a pramenitých vôd. Analyzovalo sa 296 vzoriek s 4238 ukazovateľmi.  
 
8.)V rámci projektu č.7.15. Stanovenie chemických kontaminánt v piesku detských 
pieskovísk sa analyzovalo 24 vzoriek z okresu Nitra a 4 vzorky z okresu Levice na obsah   
ťažkých kovov (7 ukazovateľov) a na obsah PAU (6 ukazovateľov). Vzorky boli odobrané  
z exponovaných aj neexponovaných oblastí priemyslom, dopravou, atď. 
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I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV  
ŽIVOTNÝCH  PODMIENOK. 
 
Úlohy: 
1. Pre zabezpečenie rozvoja laboratórnych zložiek  konkrétne laboratórií Oddelenia 
mikrobiológie životného prostredia je potrebné: 
- zabezpečiť adekvátny počet kvalifikovaných pracovníkov  podľa rozsahu a množstva 
vzoriek,   používaných metód skúšania a veľkosti spádovej oblasti 
- stála údržba a budovanie vhodných laboratórnych priestorov  a dostatok ochranných 
pracovných pomôcok 
- údržba a  skvalitňovanie prístrojového vybavenia   
- kontinuálny nákup potrebného množstva diagnostík a laboratórnych pomôcok 
v požadovanej kvalite (živné pôdy, činidlá, diagnostické sety, mikrotesty,  laboratórne sklo, 
membránové filtre, chemikálie ) 
- umožňovať pravidelnú účasť oddelenia MŽP na MPS doma aj v zahraničí 
- umožnenie odborného rastu SŠ a VŠ pracovníkov formou stáží na rôznych špecializovaných 
pracoviskách, účasťou na odborných podujatiach doma aj v zahraničí ( umožnenie účasti na 
predatestačnom školení pani laborantke Márii Ťažárovej ) 
- podpora zavádzania laboratórnych postupov  sledujúcich najmodernejšie  trendy 
v mikrobiológii a monitoringu faktorov životného prostredia.  
- podpora pri štúdiu cudzích jazykov 
 
2. Podporovať aktívnu spoluprácu Oddelenia MŽP s národnými referenčnými centrami  na 
Slovensku aj v zahraničí.  Dobudovať na oddelení špecializované pracovisko, ktoré plní 
funkciu kontaktného bodu pre šigelózy a VTEC v rámci medzinárodnej siete. 
 
3.  Vytvárať vhodné podmienky na spoluprácu pracovísk MŽP v rámci Slovenska, čo sa týka 
napr. participácie  na rôznych celoslovenských projektoch. 
 
Všetky uvedené požiadavky sú nevyhnutne dôležité pre plnenie úloh štátneho zdravotného 
dozoru, potravinového dozoru a ochrany zdravia obyvateľstva v zmysle Zákona č. 355/2007 
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 
 

 
9. PODPORA ZDRAVIA 
 
Úloha č. 1: Zabezpečiť plnenie cieľov NPPZ na všetkých úrovniach spoločnosti 
 
     V územnom celku RÚVZ so sídlom v Nitre (okres Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce) boli aj 
v roku 2009 priebežne zabezpečované ciele NPPZ v súlade so stratégiou WHO Zdravie 21 – 
zdravie pre všetkých v 21. storočí. Pri realizácií úloh NPPZ bolo vychádzané z hlavného cieľa 
– za účasti všetkých zabezpečovať ochranu, posilňovanie ako aj trvalé zlepšovanie zdravia 
obyvateľov SR vrátane nášho regiónu na obdobie rokov 2006 -2010. V danom období sme 
v roku 2009 v tejto oblasti spolupracovali : 
- MŠ Topoľová Nitra, ZŠ Krčméryho Nitra, ZŠ Benkova Nitra, ZŠ sv. Marka v Nitre, 
ZŠ Rišňovce, Stredná potravinárska škola resp. Spojená škola v Nitre, stredná odborná 
Spojená škola SNP 1 Zlaté Moravce, Stredná zdravotnícka škola Nitra, SOŠ odbor kuchár – 
čašník v Nitre. Priebežne sme podľa potrieb a požiadaviek spolupracovali s realizátormi 
projektu „Školy podporujúce zdravie“. Zamestnancom jednotlivých škôl boli zabezpečované 
merania rizikových faktorov civilizačných ochorení (merania hladiny cholesterolu, TK, 
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výpočet BMI) – FN Nitra MUDr. Paulovič, Poliklinika Klokočina, Poliklinika Chrenová, 
Medicínske centrum Nitra, SČK, zbor väzenskej a justičnej správy Nitra, Krajské riaditeľstvo 
policajného zboru v Nitre, Krajská knižnica K. Kmeťku Nitra, Krajské osvetové stredisko 
v Nitre, CVČ Domino, Materské centrum Klokanček v Nitre, Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, MSÚ Nitra, JDS Nitra 
- Naďalej spolupracujeme s UKF katedra sociálnej práce, s katedrou ošetrovateľstva 
(Poradňa dojčenia), SPU Nitra, organizácia ZPMP v Nitre, Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých atď.  
 
Úloha č. 3: Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe 
života, spolupráca s médiami pri príležitosti významných dní 
 
- 04. februára 2009 Svetový deň rakoviny Pripravilo oddelenie PZ akciu v spolupráci 
s KOS v Nitre zameranú na prevenciu rakoviny u žien a zabezpečená odborne fundovaná 
prednáška pre pracovníkov (MUDr. Kallayová OZ Ružová stužka) v rámci prípravy besied. 
Akcie sa zúčastnilo 12 žien a boli pripravené 2 propagačné materiály. 
- 10. februára 2009 Internetová bezpečnosť – boli pripravené 2 prednášky pre II. 
stupeň ZŠ sv. Marka v Nitre zamerané na počítačovú bezpečnosť a „úskalia internetovej 
komunikácie“ pre 137 žiakov a 37 študentov SOŠ Kuchár – čašník Nitra                                                   
- Marec – apríl 2009 Oddelenie Podpory zdravia uskutočňovalo počas I. polroku 2009   
      v rámci klubu zdravia (každý štvrtok v mesiaci), prednášky pre seniorov zamerané na      
      zdravie a zdravý životný štýl (okresy Šaľa, Zlaté Moravce). Akcie sa zúčastnilo 218  
      záujemcov prevažne v seniorskom veku. Priebežne poskytovalo bezplatnú výpožičnú     
      činnosť ZV video titulov venovaných problematike srdca a srdcovo-cievnych ochorení 
- 07. apríl 2009 Svetový deň zdravia pripravilo oddelenie PZ regionálnu akciu: 
„Aktívnym pohybom bojujeme proti obezite“ v zmysle primárnej prevencie chronických 
neinfekčných ochorení v termíne od 07. apríla do 31. mája 2009. Do akcie bolo zapojených 5 
organizácií s počtom 1 466 účastníkov.  
 
- máj 2009 – Priebežne počas celého mesiaca boli organizované prednášky, besedy ako 
i otvorené diskusné fóra na témy : Prevencia fajčenia, zneužívanie tabakových výrobkov resp. 
rešpektovanie/nerešpektovanie zákona na ochranu nefajčiarov, problematika zanechania 
fajčenia pre SŠ. 65 účastníkom bola premietnutá videokazeta Fajčenie vraždiaci návyk. 
Cyklicky boli ponúkané doplňované ZV materiály. 
- 31. máj 2009 Svetový deň bez tabaku Oddelenie PZ pripravilo plagáty a propagačné 
materiály k vyššie spomenutému dňu a v spolupráci s oddelením HDM bolo  zabezpečované  
meranie obsahu dechtu pľúcach smokeryzérom pre verejnosť. Prednášky boli spojené 
s diskusiou študentov. U 60 žiakov 49 chlapcov a 11 dievčat bolo následne vykonané meranie 
CO2 vo vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzer. Na základe výsledkov meraní sme 
zistili, že v sledovanom súbore bolo 21 nefajčiarov, 34 fajčiarov a 5 silných fajčiarov. 
- 10. september 2009 Svetový deň prevencie samovrážd – bola jednotlivým školám 
ako aj spolupracujúcim organizáciám zabezpečená distribúcia, sprostredkovanie materiálov. 
Školám bola ponúknutá spolupráca v rámci prednášok, besied na podporu,  
      zachovanie udržanie si duševného zdravia. Spolupráca na zbierkach Modrá nezábudka  
      biela pastelka, červená stužka, deň narcisov 3 prednášky, 1 beseda pre 57 študentov. 
- 21. september 2009 Svetový deň Alzheimerovej choroby oddelenie PZ uskutočnilo 
3 besedy pre seniorov v rámci okresov Šaľa a Zlaté Moravce. Podujatí sa celkovo zúčastnilo 
157 účastníkov prevažne v produktívnom a seniorskom veku. 
- 25. september 2009 Svetový deň srdca (mesiaca o srdcových tematikách) oddelenie 
PZ  priebežne uskutočňovalo prednáškovú a besednú činnosť zameranú na elimináciu rizika 
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KVCH t.j. plynulosť rozvoja od nesprávnych stravovacích návykov naučených v rodine, cez 
rozvoj rizikových faktorov v adolescencii a dospelosti (27 prednášok, 3 besedy pre 517 
účastníkov zameranú na zmenu životného štýlu vrátane nesprávnych stravovacích návykov, 
nesprávne dodržiavanie pitného režimu, nedostatok pohybu ap. 
- V rámci súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“ oddelenie Podpory zdravia rozdistribuovalo 
50 účastníckych listov a v spolupráci s oddelením HDM poskytovalo širokej verejnosti 
informácie o podujatí spojené s distribúciou plagátov a účastníckych listov 
- 10. október 2009 Svetový deň duševného zdravia (zapojenie sa do kampane ligy pre 
duševné zdravie, podpora zbierky Modrá nezábudka). Spolupráca so združením pre podporu 
ľudí s mentálnym postihom a ľudí postihnutých autizmom ZPMP Nitra. Pre SOŠ Levická 
Nitra boli zorganizované 2 besedy na podporu duševného zdravia – elimináciu stresových 
faktorov, boja proti depresiám spojené s výstavkou prác. 
- November 2009 Európsky týždeň boja proti drogám boli organizované priebežne 
voľné prednáškové cykly pre študentov SOŠ Spojená škola Zlaté Moravce, SOŠ kuchár – 
čašník, ZŠ Rišňovce Projekt „Fajčenie sa mi nepáči“, Zneužívanie alkoholu a tvoje zdravie, 
riziká užívania alkoholu za volantom, závislosť či nezávislosť? 112 účastníkom bolo 
premietnuté DVD „Alkohol – skrytý nepriateľ“. 
- 19. november 2009 Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc bola 
zabezpečená prednášková činnosť SOŠ kuchár – čašník, Spojená škola Zlaté Moravce 
o následkoch škodlivosti fajčenia na dýchacie ústrojenstvo. Odd. PZ pripravilo zároveň 3 
druhy plagátov a propagačný materiál v rámci Európskeho týždňa zdravia pľúc v spolupráci 
s klinickým odborníkom (MUDr. Paulovič) meranie obsahu škodlivých látok širokej 
verejnosti vo vlaku. V spolupráci s oddelením HDM bolo zároveň zabezpečované merania 
obsahu dechtu pľúcach, tlaku krvi  v priestoroch MsÚ v Nitre a študentom a zamestnancom 
Spojenej školy v Zlatých Moravciach  
- 18. a 20. novembra 2009 - Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc 
a Slovenský týždeň zdravia pľúc: Odd. HDM zabezpečilo 18.11.2009 vyšetrenie vybraných 
parametrov KV rizík pre obyvateľov mesta Nitra v spolupráci s Nitra - Zdravé mesto 
a s MUDr. Danielom Paulovičom - vedúcim lekárom Pľúcneho a ftizeologického odd. FN v 
Nitre. Zúčastneným klientom boli odmerané nasledovné parametre: telesná hmotnosť, výška, 
BMI, celkový cholesterol, štandardné meranie tlaku krvi, % telesného tuku, spirometrické 
vyšetrenie. Na základe zhodnotenia zistených biochemických, somatických, 
antropometrických a spirometrických meraní a po posúdení stravovacích zvyklostí, úrovne 
pohybovej aktivity a ďalších ukazovateľov životného štýlu boli navrhnuté vyšetreným 
klientom možnosti intervencie, kontrolné vyšetrenie v PZ, príp. odporučenie do starostlivosti 
odborného lekára. Celkovo bolo vyšetrených 36 klientov. Pri príležitosti akcie boli vyrobené 
2 druhy plagátov na podporu nefajčenia, zdravého životného štýlu so správnou výživou 
a dostatkom pohybovej aktivity. 20.11.2009 v spolupráci s odd. HDM zabezpečili  celodennú 
akciu pre študentov SOŠ v Zlatých Moravciach. Študentom boli vyšetrované všetky vyššie 
uvedené parametre a vyšetrenie smokerlyzerom. Bolo im poskytnuté poradenstvo ohľadom 
zdravého životného štýlu a význam nefajčenia.  
- december 2009 Uskutočnilo oddelenie Podpory zdravia v rámci kampane červená 
stužka (5 prednášok a 1 beseda pre 212 študentov SOŠ Levická v Nitre a Stredná 
zdravotnícka škola v Nitre. Zdravotno-výchovný video titul s problematikou AIDS bol 
premietnutý 512 účastníkom.  
 
     Oddelenie Podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Nitre pokračovalo v spolupráci so ZŠ 
Benkova, ZŠ sv. Marka, ZŠ Rišňovce v zmysle primárnej prevencie drogových závislostí 
a zdravého životného štýlu pre žiakov na I. a II. studni ZŠ. V zmysle primárnej prevencie 
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drogových závislostí uskutočnilo oddelenie celkovo 12 prednášok a 12 besedy s celkovou 
účasťou 738 žiakov prevažne 7. – 9. ročníka. 
 
     Oddelenie Podpory zdravia RÚVZ Nitra uskutočnilo v I. polroku 2009  DNI ZDRAVIA 
2009 na ZŠ sv. Marka v Nitre každoročnú akciu na školách zameranú na prevenciu zdravia na 
školách, ako aj prevenciu nelátkových závislostí. Zúčastnilo sa jej celkovo 180 žiakov I. a II. 
stupňa ZŠ. Zamestnancom školy boli poskytnuté merania tlaku krvi, výpočet BMI, merania 
cholesterolu, glukózy spolu s odbornou konzultáciou a poradenstvom. V II. polroku sme 
uskutočnili pre ZŠ Rišňovce regionálnu akciu „Fajčenie sa mi nepáči“ so zameraním na 
prevenciu fajčenia pre I. stupeň a možné zdravotné riziká fajčenia pre II. stupeň ZŠ ako jeden 
z dôležitých faktorov dôslednej ochrany vlastného zdravia a prístupu k nemu pre 192 žiakov. 
 V spolupráci s oddelením epidemiológie sme zároveň pripravili materiál na prevenciu 
chrípkového ochorenia u detí na I. a II. stupni ZŠ. 
 
     Na podporu pohybovej aktivity a prevencie neinfekčných ochorení bola zorganizovaná 
regionálna akcia „Aktívnym pohybom bojujeme proti obezite“, v termíne od 07. apríla do 31. 
mája 2009. Do akcie bolo zapojených 5 organizácií s počtom 1 466 účastníkov. V I. a II. 
polroku boli priebežne podľa potrieb pripravované aktualizované panely so zdravotníckou 
tematikou (Výživa základ zdravia, rizikové faktory obezity, základné zásady zdravého 
pitného režimu, Svetový deň zdravia, Svetový deň  bez tabaku, Svetový deň srdca, Európsky 
týždeň zdravia pľúc). 
 
     Priebežne počas celého roka boli na jednotlivé školy distribuované materiály prevencia 
samovrážd, prevencia detských úrazov, sociálna prevencia ako aj zdravotno-výchovné 
materiály podľa požiadaviek jednotlivých škôl, návštevníkov oddelenia a spolupracujúcich 
organizácií. Oddelenie Podpory zdravia i naďalej uskutočňovalo bezplatnú výpožičnú činnosť 
zdravotno-výchovných titulov. 
 
 
POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
3.  Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane  nefajčiarov v okresoch Nitra , 
Šaľa a Zlaté Moravce ( RÚVZ so sídlom v Nitre ) 
          Z.:  Oddelenie životného prostredia, Oddelenie hygieny výživy, oddelenie               
preventívneho pracovného lekárstva, Oddelenie  hygieny detí a mládeže 
 
Plnenie  v roku  2009 
V súvislosti s touto problematikou, terénne pracoviská RÚVZ priebežne vykonávajú kontrolu 
dodržiavania zákona NR SR 377/ 2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov , mesačne vyhodnocujú a hlásia na ÚVZ  SR. Porušovanie zákona 
o ochrane nefajčiarov nebolo zistené. 
K svetovému dňu bez tabaku dňa 29.5.2009  boli na RÚVZ  so sídlom v Nitre zabezpečené 
tieto aktivity :  
Zamestnanci oddelenia hygieny detí a mládeže pripravili edukačný materiál so zameraním na 
prevenciu fajčenia, materiál bol prostredníctvom e-mailových adries v týždni od  18.05. do 
22.05.2009 distribuovaný riaditeľom predškolských a školských zariadení v spádovom území  
RÚVZ Nitra . Riaditeľom bolo  doporučené prečítať obsahový dokument počas triednickej 
hodiny dňa 29.05.2009. O vykonanej aktivite nás riaditelia škôl spätne informovali. Zároveň 
na Združenej škole obchodu a služieb na  Cintorínskej ul. v Nitre v dvoch triedach bolo 
vykonané u študentov meranie  CO2 vo vydychovanom vzduchu pomocou smokerlyzéra a 
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následne boli vykonané intervenčné aktivity so zameraním na prevenciu fajčenia. Výsledky 
boli spracované a zaslané na ÚVZ SR. Informácia o tohoročnom Svetovom dni bez tabaku, 
ktorý sa nesie pod heslom " Varovania na tabakových výrobkoch " bola zverejnená aj na Web 
stránke RÚVZ so sídlom v Nitre. Zároveň bolo poskytované poradenstvo prostredníctvom 
elektronickej pošty cez pracovníkov hygieny detí a mládeže . 
  
Dňa 2.7.2009 o 13,00 hod sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedúcich terénnych oddelení za 
účelom  dojednania jednotných krokov  pri kontrole  dodržiavania zákazu fajčenia na  
verejných miestach v zmysle zákona.  Záverom stretnutia bolo navrhnuté iniciovanie 
spolupráce s riaditeľom Agrokomplexu (  výstaviská). Dňa 3.7.2009 sa  uskutočnilo  stretnutie 
s náčelníkom mestskej polície, ktorého predmetom bolo navrhnutie vytvorenia inšpekčného 
tímu pri kontrolách počas  plánovaných výstav v priestoroch Agrokomplexu. V súvislosti 
s kontrolou na pieskoviskách  iniciujeme spoluprácu s Mestským úradom v Nitre. Pracovníci 
oddelenia preventívneho pracovného lekárstva pri porušovaní ákazu fajčenia 
u zamestnávateľov počas výkonu ŠZD, skutočnosť poznamenajú v zázname z výkonu ŠZD 
a dajú podnet na prešetrenie orgánom inšpekcie práce.  
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E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
Plnenie: 
Kontrola dodržiavania zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplní 
niektorých zákonov resp. zákona č.87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplní niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa vykonáva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 
v dozorovaných zariadeniach.  
V sledovanom období boli vykonané kontroly v 254 prevádzkach: 
- zariadenia starostlivosti o ľudské telo: 135 
- administratívne priestory: 4 
- kúpaliská: 6 
- ubytovanie – zariadenia cestovného ruchu: 24 
- zariadenia sociálnej starostlivosti: 14 
- ambulantné zdrav.zariadenia: 30 
- kultúrne domy: 1 
- obchodné prevádzky samostatné: 31 
- nemocničné oddelenia: 4 
- športové zariadenia: 3 
- očná optika: 1 
- drobná remeselnícka výroba: 1 
Uložené nebolo žiadne opatrenie. 
O vykonaných kontrolách je každý mesiac informovaný Úrad verejného zdravotníctva SR v 
Bratislave.  
 
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Úloha č.1  Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu.  
Hlavné ciele: 
              a) Redukcia ochorení a úmrtnosť detí spôsobená gastrointestinálnymi poruchami 
v dôsledku nevyhovujúcej pitnej vody 
              b) Prevencia a redukcia zdravotných dôsledkov spôsobených nehodami a zraneniami 
detí 
              c) Prevencia a zníženie respiračných chorôb u detí spôsobených vonkajším 
a vnútorným znečistením ovzdušia  
              d) Zníženie rizika chorôb a invalidity detí spôsobenej expozíciami nebezpečných 
chemických látok napr. ťažkými kovmi) a biologickými činiteľmi   
 
Zabezpečenie plnenia:  
- V rámci výkonu monitoringu kvality pitnej vody, odberové miesta, pokiaľ to dovoľuje 
odberová sieť, sú stanovené tak, aby čo v najväčšej miere zahŕňali predškolské a školské 
zariadenia v okrese.  
- Sledovanie kvality vody v prírodných kúpacích oblastiach a umelých kúpaliskách  
 
Plnenie: 
V rámci výkonu monitoringu kvality pitnej vody, odberové miesta, pokiaľ to dovoľuje 
odberová sieť, sú stanovené tak, aby čo v najväčšej miere zahŕňali predškolské a školské 
zariadenia v okrese. V roku 2009 z celkového počtu 124 odberových miest, 28 je 
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predškolských  zariadeniach a 17 v  školských zariadeniach. Vzhľadom k tomu, že všetky 
predškolské a školské zariadenia sú napojené na obecné vodovody, v tomto smere nie sú 
problémy s kvalitou pitnej vody. 
V priebehu roka 2009 neboli zaznamenané v okrese Nové Zámky epidémie vodou 
prenosných ochorení.  
 
V rámci okresu Nové Zámky (62 sídelných útvarov) okrem jednej obce (Pavlová, počet 
obyvateľov cca 270) majú všetky obce a mestá vybudovaný obecný vodovod.  
 
Problematika vody na kúpanie: 
Prírodné kúpacie oblasti: 
Krajský úrad životného prostredia v Nitre pod č.3/2008 dňa 20.11.2008 vyhlásil novú 
všeobecne záväznú vyhlášku, ktorou vyhlásil vody vhodné na kúpanie a určil povrchové vody 
vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Do vyhlášky nezahrnul štrkovisko 
Tona Šurany, z uvedeného dôvodu v rámci monitoringu kvality vody v uvedenom štrkovisku 
boli v roku 2009 realizované len 3 odbery vzorky vody v rámci orientačného sledovania 
počas letnej kúpacej sezóny 
 
Umelé kúpaliská: 
V prípadoch, kedy orgán na ochranu zdravia ľudí vydal rozhodnutie k uvedeniu priestorov 
kúpalísk do prevádzky v letnej kúpacej sezóne 2009, kvalita ich vody vyhovovala 
požiadavkám Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.72/2008 z.z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. 
Rozhodnutia boli vydané na kúpaliská: 
Názov kúpaliska:         Kapacita (osôb):      Počet bazénov: 
TK Nové Zámky                    3 500                            6 
TK Štúrovo I                        12 300                            8 
TK Štúrovo II                            200                            1 
TK Podhájska                        5 500                             9 
TK Tvrdošovce                          140                           1 
Celková kapacita týchto kúpalísk bola  21 640 osôb, zloženie návštevníkov kúpalísk 
presahuje hranice regiónu resp. hraníc SR.  
Rozhodnutia boli vydané na základe: 
- obhliadky kúpalísk a zhodnotenia ich pripravenosti na kúpaciu sezónu 2009 
- dokladovania kvality termálne a chladiacej vody vo vodných zdrojoch, ktoré slúžia na 
napúšťanie bazénov 
- dokladovania kvality pitnej vody v areáloch uvedených kúpalísk 
V rámci kúpacej sezóny, okrem hodnotenia kvality vody na umelých kúpaliskách na základe 
predkladaných laboratórnych vyšetrení vzoriek vody prevádzkovateľmi kúpalísk RÚVZ Nové 
Zámky odobral  kontrolné vzorky vody na kúpanie z každého bazénu, ktorý bol  v prevádzke 
v priebehu sezóny.   

 
- Odberom kontrolných vzoriek vody z umelých kúpalísk v rámci kúpacej sezóny 2009 
a kontrolou odberov vzoriek vody v rámci prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie zo 
strany prevádzkovateľov umelých kúpalísk. 
Výsledky sledovania kvality vody na jednotlivých kúpaliskách: 
TK Nové Zámky – neboli zistené nedostatky v kvalite vody v bazénoch  
TK Štúrovo I – z fyzikálno-chemických ukazovateľov, najčastejším prekračovaným ukazova-
teľom bola teplota vody hlavne v plaveckom bazéne, bazénoch Delfín, Hviezda a 
neplaveckom bazéne v krytej hale.  Mikrobiologické ukazovatele boli ojedinele prekročené 
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v plaveckom bazéne, bazénoch Hviezda a Delfín, dojazdovom bazéne a detskom bazéne 
v rytej hale.  
TK Štúrovo II – najčastejším prekračovaným fyzikálno-chemickým ukazovateľom bola 
teplota vody, ktorá bola prekročená vo všetkých rozboroch z bazéna. 
TK Podhájska – neboli zistené nedostatky v kvalite vody v bazénoch, ojedinele bola zistená 
mikrobiologická závadnosť (oddychový,  predný kľudový bazén) 
TK Tvrdošovce – z fyzikálno-chemických ukazovateľov, najčastejším prekračovaným uka-
zovateľom bola teplota vody, v jednom prípade  bola zistená mikrobiologická závadnosť.                    
 
Počas letnej kúpacej  sezóny  neboli zaznamenané ochorenia, ktoré by súviseli s pobytom 
ľudí na kúpaliskách  
 
Realizácia Regionálneho prioritného cieľu č.2 – ciele: 

 zameranie na prevenciu a podstatné zníženie zdravotných dôsledkov z dôvodu 
nehôd a úrazov a pokračovanie v znižovaní chorobnosti v dôsledku nedostatočnej fyzickej 
aktivity, a to podporovaním bezpečných, spoľahlivých a vhodných ľudských obydlí pre 
všetky deti. 

 zameranie sa  na celkovú úmrtnosť a chorobnosť detí a mládeže v dôsledku 
externých príčin (CEHAPE, WHO).  
Plnenie: 
V sledovanom období neboli Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Nových Zámkoch predložené na posúdenie investičné akcie vyššie uvedeného druhu.  
 
Realizácia Regionálneho prioritného cieľu č.3 – ciele: 

 Zameranie sa na prevenciu a zníženie respiračných ochorení spôsobených 
znečisteným vzduchom vo vnútri aj vonku, čím sa prispeje k zníženiu frekvencie výskytu 
astmatických záchvatov a k životu deti v prostredí s čistým ovzduším. 

 Zameranie na  zníženie chorobnosti a úmrtnosti z dôvodu akútnych aj chronických 
respiračných ochorení u detí a mládeže (CEHAPE, WHO). 
 
Plnenie: 
V rámci Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na 
rok 2009 a ďalšie roky RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch nie je riešiteľské pracovisko 
projektov s uvedeným zameraním. 
 
Realizácia Regionálneho prioritného cieľu č.4 – ciele: 

 Zameranie na zníženie rizika ochorení a poškodenia zdravia v dôsledku účinku 
nebezpečných chemických látok (napr. ťažkých kovov), fyzikálnych javov (napr. nadmerný 
hluk) a biologických látok, ako aj prácu v nebezpečnom prostredí v období tehotenstva, 
detstva a dospievania. 

 Zameranie sa na zníženie výskytu zhubnej a nezhubnej rakoviny kože v neskoršom 
veku, a zároveň aj ostatných foriem rakoviny s pôvodom v detstve (CEHAPE, WHO). 
 
Plnenie: 
V rámci Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na 
rok 2009 a ďalšie roky RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, oddelenie hygieny životného 
prostredia a zdravia nie je riešiteľské pracovisko  projektov, ktoré sa zaoberajú uvedenou 
problematikou. 
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Ľudský biomonitoring, Informačný systém životného prostredia a zdravia, Klimatické 
zmeny a zdravie: 
V rámci Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na 
rok 2009 a ďalšie roky RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch nie je riešiteľské pracovisko  
projektov, ktoré sa zaoberajú problematikou ľudského biomonitoringu a klimatických zmien a 
zdravia. 
Na oddelení sa využívajú informačné systémy: 
 
Informačný systém Vydra – zber, evidencia a vyhodnocovanie kvality pitnej vody. 
Informačný systém je na oddelení využívaný v plnom rozsahu:  
- evidenciou charakteristík vodovodov a odberových miest 
- vkladaním výsledkov sledovania kvality vody v rámci monitoringu a štátneho zdravotného 
dozoru a tlačením protokolov s hodnotením  
- využívaním systému pri hodnotení sledovania kvality pitnej vody v rámci SR  
Systém sa využíva aj pri vydávaní laboratórnych rozborov vzoriek vody z kúpalísk 
(vkladaním výsledkov sledovania kvality vody v rámci štátneho zdravotného dozoru, tlačenie 
protokolov s hodnotením)  
Od 1.1.2010 uvedený informačný systém bude nahradený novým informačným systémom 
„Pitná voda“.  
 
Informačný systém Voda na kúpanie – zber, evidencia a vyhodnocovanie kvality vody na 
kúpanie na umelých kúpaliskách a prírodných kúpacích oblastí. Informačný systém je na 
oddelení využívaný v plnom rozsahu:  
- evidenciou kúpalísk s ich základnou charakteristikou (evidencia umelých kúpalísk, ich 
vybavenie, počet a rozmery bazénov, sezónnosť prevádzky) 
- evidenciou prírodných kúpacích oblastí 
- vkladaním výsledkov sledovania kvality vody na kúpanie v rámci štátneho zdravotného 
dozoru a zo strany prevádzkovateľov kúpalísk 
- týždenným hodnotením situácie na kúpaliskách počas LTS, spracovaním  záverečnej správy 
o priebehu LTS v kalendárnom roku.  
Tento informačný systém je čiastočne prístupný aj pre verejnosť.  
 
Úloha č.2 Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania environmentálneho hluku.  
Vzhľadom k tomu, že RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch nemá laboratórnu zložku, 
nemôže sa podieľať na mapovaní environmentálneho hluku.   
 
Úloha č.3 Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie.    
 
Plnenie: 

  
Pitná voda: 
Oddelenie v sledovanom období zabezpečilo opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré 
súvisia s užívaním pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie: 
• Spracovaním ročných a týždenných plánov monitoringu pitnej vody a odberom vzoriek 
pitnej vody na analýzu. 
Vzorky vody boli odobraté v rozsahu 187 vzoriek, z toho:           
                    kontrolný monitoring 150 vzoriek 
                    preverovací monitoring 37 vzoriek 
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• Vyhodnotením výsledkov:  
Z celkového počtu 187 rozborov vzoriek vody, odobratých v rámci monitoringu, vyhovovalo 
173 vzoriek, nevyhovovalo 14 vzoriek. Z celkového počtu 14 nevyhovujúcich vzoriek vody:    
- 5 vzoriek nevyhovovalo po stránke mikrobiologickej 
- 1 vzorka po stránke biologickej 
- 7 vzoriek po stránke fyzikálno-chemickej 
- 1 vzorka po stránke biologickej a chemickej 
 
V prípade nevyhovujúcich rozborov vzoriek vody, odobratých v rámci monitoringu 
(ukazovatele MH, NMH) bol realizovaný odber v rámci štátneho zdravotného dozoru - počet 
takto odobratých vzoriek bol 13 -  mikrobiologická závadnosť bola potvrdená v jednom 
prípade:  
Na základe šetrenia v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra 
bolo zistené, že ku kontaminácii vody dochádza v rozvodnom vodovodnom potrubí objektu 
(administratívna budova na termálnom kúpalisku Nové Zámky), v ktorom bolo odberové 
miesto v rámci monitoringu. Na základe pokynov, vydaných RÚVZ Nové Zámky 
prevádzkovateľ objektu vykonal nápravné opatrenia na rozvodnom vodovodnom potrubí 
objektu (vyčistenie, prepláchnutie a dezinfekcia potrubia) a zabezpečil náhradné zásobovanie. 
Odstránenie závady dokladoval vyhovujúcimi laboratórnymi rozbormi vzoriek vody, 
odobratých z objektu. 
• Vedením jednotnej evidencie o zbere údajov a sledovaní kvality pitnej vody (informačný 
systém Vydra) 
 
Prírodné kúpacie oblasti: 
• Spracovaním plánu orientačného monitoringu vody na kúpanie v prírodnej kúpacej oblasti 
(Tona Šurany) – Krajský úrad životného prostredia v Nitre pod č.3/2008 dňa 20.11.2008 
vyhlásil novú všeobecne záväznú vyhlášku, ktorou vyhlásil vody vhodné na kúpanie a určil 
povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Do vyhlášky 
nezahrnul štrkovisko Tona Šurany, z uvedeného dôvodu v rámci monitoringu kvality vody 
v uvedenom štrkovisku boli v roku 2009 realizované len 3 odbery vzorky vody v rámci 
orientačného sledovania počas letnej kúpacej sezóny. 
Výsledky sledovania kvality vody: 
I.odber dňa 10.6.2009 – všetky tri odobraté vzorky vyhovovali požiadavkám Nariadenia 
vlády SR č.87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská 
II.odber dňa 8.7.2009 – dve vzorky nevyhovovali v ukazovateli  „farba“ požiadavkám 
citovaného Nariadenia vlády SR č.87/2008 Z.z. 
III.odber dňa 12.8.2009 – všetky tri odobraté vzorky vyhovovali požiadavkám citovaného 
Nariadenia vlády SR č.87/2008 Z.z.  
Údaje o kvalite vody boli pravidelne vkladané do informačného systému „Voda na kúpanie“.   
Výsledky sledovania kvality vody na uvedenom štrkovisku za rok 2008 boli dňa 12.5.2009 
prerokované s mestom Šurany, ktorému vodná plocha patrí. Mesto Šurany bolo upozornené 
na povinnosť aj naďalej zabezpečiť označenie vodnej plochy nápisom „Voda nie je vhodná na 
kúpanie zo zdravotných dôvodov“ - kontrola označenia vodnej plochy bola vykonaná dňa 
12.5.2009 – vodná plocha bola označená. 
O výsledkoch sledovania kvality vody na uvedenom štrkovisku za rok 2009 bol písomne 
oboznámený Krajský úrad životného prostredia v Nitre (č.prípisu 4525/2009  zo dňa                       
28.9.2009 
• Vedením evidencie o zbere údajov a sledovaní kvality vody na kúpanie (informačný systém 
Voda na kúpanie) 
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• Vedením informačných stránok o výsledku monitoringu pitných vôd u spotrebiteľa a kvality 
vôd na kúpanie na internetovej stránke úradu. 
 
Úloha č.4 Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
Plnenie: 
Kontrola kvality pitnej vody, dodávanej obyvateľstvu je zabezpečená v rámci výkonu ŠZD 
a v spolupráci s odborom laboratórií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v  
Nitre pri analýze vzoriek. Odber a podľa potreby aj dopravu vzoriek v rámci monitoringu 
zabezpečujú pracovníci oddelenia. 
Výsledky sledovania sú uvedené v predchádzajúcom bode. 
V hodnotenom období neboli vydané výnimky na kvalitu pitnej vody. 
 
Kontrola prírodných vôd na kúpanie (štrkovisko Tona Šurany) - Krajský úrad životného 
prostredia v Nitre pod č.3/2008 dňa 20.11.2008 vyhlásil novú všeobecne záväznú vyhlášku, 
ktorou vyhlásil vody vhodné na kúpanie a určil povrchové vody vhodné pre život 
a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Z vôd vhodných na kúpanie bolo citovanou vyhláškou 
vyradené uvedené štrkovisko. Z uvedeného dôvodu sa na štrkovisku v roku 2009 vykonáva 
len orientačný monitoring. Výsledky monitoringu sú uvedené v prechádzajúcom bode. 
O výsledkoch orientačného monitoringu bol po ukončení kúpacej sezóny 2009  informovaný 
Krajský úrad životného prostredia Nitra (č.4525/2009 zo dňa 28.9.2009). 
 
Úloha č.5 Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia 
a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia. 
Do plnenia úlohy sa oddelenie zapojí po vypracovaní  informačného  systému alebo jeho  
pod-systémov. 
 
V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie IS 
ÚVZ na všetkých úrovniach a vedných odboroch verejného zdravotníctva.  
Do plnenia úlohy sa oddelenie zapojí po vypracovaní informačného systému alebo jeho 
podsystémov  a zabezpečí ich vedenie v rámci oddelenia.  
V súčasnom období oddelenie zabezpečuje prevádzku informačných stránok o výsledku 
monitoringu pitných vôd u spotrebiteľa a kvality vôd na kúpanie na internetovej stránke 
úradu,  informačný systém „Voda na kúpanie“  a informačný systém Vydra (pitná voda) 
v rámci Slovenskej republiky (Od 1.1.2010 informačný systém „Pitná voda“).  
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže 
Úloha č. 1 Podporovať  zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy detí a mládeže a jej                 

správneho zloženia  s cieľom zlepšenia súčasnej situácie 
  

• Podporovať správne zloženie výživy pre deti a mládež poskytnutím odborných 
materiálov  a odbornými konzultáciami pre pracovníkov školských stravovacích zariadení. 
 
          Pre zamestnancov školských stravovacích zariadení a prevádzkovateľov bufetov na 
školách sa v  rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru  poskytovali  konzultácie, resp.  
metodické usmernenia, zamerané na problematiku stravovania detí a mládeže ( za sledované 
obdobie  v 47 - ich prípadoch ). Presadzujeme a doporučujeme postupne  zaraďovať aj tie 
pokrmy a nápoje, ktoré sú u stravníkov menej obľúbené ( napr. ryby,  čerstvá zelenina  
a ovocie, strukoviny, celozrnné obiloviny, pitná voda a nesladené ovocné čaje), 
upozorňujeme na povinnosť prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení 
zabezpečovať výživovú hodnotu podávaných pokrmov  v súlade s OVD a na povinnosť 
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označovania alergénov v stravovacích službách v zmysle Smernice č. 2007/68 ES a výnosu 
MP a MZ SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín, navrhujeme  spôsob označovania 
alergénov  v hotových pokrmoch na jedálnych lístkoch.  
Odborno – metodickú pracovnú poradu – v rámci pravidelného vzdelávania vedúcich 
pracovníkov školských stravovacích zariadení  v našej územnej  pôsobnosti zorganizoval 
Krajský školský úrad v Nitre mesiaci október 2009. 
 
Úloha č. 2 Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 

výživy 
 

• V rámci plnenia programu „Ozdravenie výživy obyvateľov SR“ presadzovať 
opatrenia zamerané na ozdravenie výživy v školských stravovacích zariadeniach, najmä na 
zásady racionálneho stravovania, správnu skladbu jedálneho lístka, pestrosť jedál a 
dodržiavanie stravovacieho režimu počas  pobytu detí a  žiakov v škole. 
                            
          Štátny zdravotný dozor v zariadeniach školského stravovania vrátane bufetov na 
školách,  cieľom ktorého je okrem iného odstrániť aj dôsledky  nesprávnej výživy a znížiť 
percento výskytu civilizačných ochorení, sa za hodnotené obdobie vykonal celkom v 76 -ich 
zariadeniach.  Okrem kontroly hygienických podmienok prostredia jedální,  materiálno-
technického vybavenia kuchýň, dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, zdravotnej a 
odbornej  spôsobilosti zamestnancov na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, 
sledujeme aj pestrosť podávanej stravy a  zostavovanie týždenných jedálnych lístkov.  
Zameriavame sa taktiež na dodržiavanie zásad   zdravej výživy a zabezpečovanie výživovej 
hodnoty hotových pokrmov a nápojov podľa odporúčaných výživových dávok, ako aj na 
spôsob zabezpečenia pitného režimu detí a žiakov.   
      Aj deťom MŠ sa  v rámci štátneho zdravotného dozoru dostávali  informácie o zásadách 
správnej výživy, o potrebe konzumácie pestrej a vyváženej stravy, o potrebe zvýšenej 
konzumácie ovocia, zeleniny, mlieka, nízkotučných mliečnych výrobkov a rýb ( formou 
prednášok a krátkych besied na 12 – ich MŠ ). Uvedené besedy  boli spojené   s kontrolou 
dentálnych pomôcok a poskytnutím edukačného materiálu o pravidelnej starostlivosti 
o hygienu dutiny ústnej, ako jednej zo zásad prevencie  zubného kazu ( pre personál MŠ ), 
ako aj s nácvikom  techniky umývania zubov a s premietaním video a DVD filmov.   
Za zistené nedostatky v stravovacích zariadeniach vrátane stredísk odbornej praxe profesiách  
kuchár-čašník-cukrár   boli udelené 2 blokové pokuty ( za  nevyhovujúcu vzorku cukrárskeho 
výrobku vyrobeného v Stredisku odbornej praxe cukrár-pekár pri Strednej odbornej škole, 
Nitrianska 81 Šurany, ako aj za nedostatky pri odkladaní vzoriek v zariadení spoločného 
stravovania počas konania detskej letnej rekreácie ). 
       V rámci monitoringu, zameraného na mikrobiálnu nezávadnosť a  hygienu výroby 
pokrmov a cukrárenských výrobkov pripravených v strediskách odbornej praxe v profesiách 
kuchár-čašník-cukrár  sa  odobralo  18 vzoriek hotových varených jedál a  10  vzoriek 
cukrárskych výrobkov.  V jednom cukrárskom  výrobku bola  prekročená limitná hodnota 
uvedená v potravinovom kódexe SR – v ukazovateli plesne ( Výnos 13 MP SR a MZ SR 
č.06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca 
mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie ).   
Od januára 2009 sa všetky kontroly v stravovacích zariadeniach dozorovaných oddelením 
HDM  vykonávali a zaznamenávali   do vzorových zápisníc – kontrolných listov ( check 
listov ). Súčasťou kontrol bola  aj  aktualizácia  kategorizácie  kontrolovaných zariadení. 
Uvedené postupy vyplynuli  zo záverov celoslovenskej pracovnej porady v hygiene výživy, 
ktorá sa konala v decembri 2008.  Vypracoval sa aj zjednotený formulár Protokolu o odbere 
vzoriek, určený pre odber vzoriek pre výkon úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru.  
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      Evidencia výkonov v zariadeniach spoločného stravovania pri detských  kolektívnych 
zariadeniach sa vykonáva podľa jednotného informačného systému v hygiene výživy 
v počítačovom programe CITRIX.   
 
Úloha č. 3 Podporovať   konzumáciu  mlieka   a mliečnych  výrobkov  v rámci                      

školského  stravovania 
 

• Podporovať školský mliečny program cestou vedení škôl a vedúcich školských 
jedální. O význame mlieka a mliečnych výrobkov realizovať zdravotno-výchovné aktivity pre 
deti a mládež.   
 
            Školský mliečny program sa  v zariadeniach školského stravovania  uskutočňuje 
v súlade  s ustanovením § 14 ods.1/ zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR         
č. 412/2007 Z.z. o poskytovaní  pomoci na podporu spotreby mlieka  a mliečnych výrobkov 
pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.             
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov  na realizáciu uvedeného programu v Nitrianskom 
kraji  zabezpečuje Tatranská  mliekareň a.s. Kežmarok. Podávanie mlieka a mliečnych 
výrobkov je súčasťou  pokrmu v rámci obeda, desiatej a olovrantu ( v MŠ), resp. súčasťou 
pokrmu pri obede ( v ZŠ ).  
V okrese Nové Zámky sa v školskom roku 2008/2009  školský mliečny program v zmysle 
citovaného predpisu    zabezpečoval  v 37 - ich  predškolských a školských zariadeniach (17 
MŠ, 15 ZŠ, 4 ZŠ s MŠ a 1 ŠJ s právnou subjektivitou ).  V 1. polroku šk. roku 2009/2010 
bolo zapojených celkom  46 zariadení ( 24 MŠ, 14 ZŠ, 7 ZŠ s MŠ a 1 ŠJ s právnou 
subjektivitou) s počtom 1943 detí MŠ a  8144 žiakov  ZŠ.  
V zariadeniach školského stravovania, ktoré školský mliečny program realizujú,  pracovníci 
oddelenia HDM sledujú spôsob skladovania  mlieka a mliečnych výrobkov v závislosti od  
doby spotreby, ako aj manipuláciu  s uvedenými  výrobkami. 
V  rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru  pravidelne vyzdvihujeme význam mlieka a 
mliečnych výrobkov, ako aj potrebu zvýšenej dodávky týchto potravinových komodít  pre 
rastúci detský organizmus  ( pre zamestnancov školských stravovacích zariadení 
a prevádzkovateľov bufetov na školách v rámci ŠZD – v 76- ich prípadoch, ako aj  formou 
krátkych prednášok spojených s besedami   pre deti v 12- ich MŠ   ).  
 Na území okresu Nové Zámky sa  školský mliečny program v zmysle metodického 
pokynu MŠ SR č. 1227/ 1994-4 zo dňa 30.7.1999  nerealizuje.  
 
Úloha č. 4 Podporovať pitný režim  preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov                  

 
• Realizovať zdravotno-výchovné aktivity pre deti a mládež, metodicky usmerniť  
vedúcich pracovníkov  školských  jedálni a  vedenie  škôl. 
 
       Dodržiavanie zásad pitného režimu v zariadeniach pre deti a mládež je jedným 
z kontrolných bodov štátneho zdravotného dozoru.  Pitný režim v predškolských zariadeniach  
je realizovaný podávaním ovocných čajov a pitnej vody – počas celého dňa v tzv. pitných  
kútikoch. Okrem toho ku  každému jedlu ( v MŠ okrem obeda aj k desiatej a olovrantu  ) je 
podávaný nápoj. V ZŠ je pitný režim zabezpečený  umiestnením  výtoku pitnej vody 
v triedach. 
       Informovanosť detí a žiakov  o význame  nezávadnej pitnej vody pre organizmus  a o 
potrebe  konzumácie  pitnej vody  v dostatočnom množstve sa trvalo zabezpečuje  v rámci  
výkonu štátneho zdravotného dozoru ( pre deti  v 12- ich  MŠ  formou krátkej besedy ).  
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     V rámci cielených hygienických previerok sa kontroloval  a tiež upravoval sortiment 
nápojov podávaných v školských bufetoch, ako aj  sortiment nápojov v nápojových 
automatoch. Pri kontrole sortimentu bufetov a automatov  škôl a školských zariadení nebolo 
zistené zaraďovanie zdravotne nevhodných nápojov pre deti a mládež (s  obsahom  kofeínu  
a chinínu). Alkoholické  nápoje  sa  v bufetoch pri výukových zariadeniach vysokoškolákov  
nepodávajú.   
 
Úloha č. 5 Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám 
 
• V  rámci štátneho  zdravotného  dozoru   sledovať  zneužívanie  návykových  látok  
v jednotlivých  školských zariadeniach. Problematiku  riešiť  aj formou   zdravotnej  výchovy   
na   školách 
 
             Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zariadeniach pre deti a mládež, 
vrátane zariadení školského stravovania  zamestnanci odd. HDM vykonávajú v rámci 
štátneho zdravotného dozoru. Za hodnotené obdobie    bolo vykonaných 219 kontrol.  
Konštatujeme, že v čase výkonu ŠZD sa ustanovenia citovaného predpisu v zariadeniach 
dozorovaných oddelením HDM neporušovali.  
 
Úloha č. 6 Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických          

prieskumov 
 

• Mapovať  situáciu v oblasti zneužívaní  návykových  látok u žiakov, študentov      
a učiteľov  všetkých typov škôl.  
• Zapájať sa do prieskumov a vyhodnotenia predkladať  v stanovených termínoch. 
           V roku  2009  Celoeurópsky školský prieskum  ESPAD, ani školský prieskum TAD1, 
TAD2, TAD3 sa v našom okrese  neriešil.   
 
 
A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Úlohy : 
1. Zabezpečiť  v súlade s novou legislatívou nezávislý  a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a  úradnej kontroly potravín. 

      Činnosť oddelenia: Štátny zdravotný a úradná kontrola potravín boli vykonávané podľa 
platnej legislatívy, podľa Viacročného národného plánu úradnej kontroly  potravín  

      vykonávanej  orgánmi na ochranu zdravia na obdobie  od 1 januára  2007 do 31.decembra 
2011 vypracovaného ÚVZ SR a podľa jeho aktualizácie na rok 2009 a   Plánu úradnej 
kontroly  potravín vykonávanej  orgánmi na ochranu zdravia na obdobie  od 1 januára  2009 
do 31.decembra 2009 vypracovaného oddelením hygieny výživy RÚVZ Nové Zámky     a    
vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese. V roku 2009 od 1.1. do 31.12.2009 vykonali 
zamestnanci RÚVZ v Nových Zámkoch v rámci úradnej kontroly potravín 253 kontrol 
a v rámci štátneho zdravotného dozoru 1035 kontrol. V rámci štátneho zdravotného dozoru 
a úradnej kontroly potravín bolo odobratých v roku 2009 do 31.12.2009  641 vzoriek 
potravín v okrese Nové Zámky, z toho 35 vzoriek potravín bolo nevyhovujúcich. 
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2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20. 6. 
2001, úloha B. 2) 
      Činnosť oddelenia:  

V rámci hlavných úloh a projektov sú v tejto oblasti plnené nasledovné úlohy:  
 2.1.  V spolupráci s oddelením výchovy k zdraviu  je realizovaný Projekt resp. Úloha 3.2 
Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie  SR.  

 V súlade  s obdržanou osnovou na spracovanie tejto úlohy  v roku 2009 bolo do úlohy  
zapojených   80 respondentov (  plánovaný počet je 80 respondentov ) . Všetkým 80 
respondentom (stredne ťažko pracujúci v podnikoch okresu Nové Zámky a klienti základnej 
poradne zdravia RÚVZ Nové Zámky) bola odobratá krv na vyšetrenie a pomocou  prístroja „ 
Reflotron“ a boli vykonané  biochemické vyšetrenia na  glykémiu, C. cholesterol, HDL – 
chol., LDL- chol., TGL a tiež somatometrické a anamnestické vyšetrenia (výška, váha, BMI, 
obvod pásu, obvod bokov, WHR (pás/boky), TK – systolický, TK – diastolický jednotlivých 
respondentov).  
 Zistené údaje spolu s údajmi o spôsobe stravovania respondentov - 24 hodinové jedálne    
 lístky a dotazníky ( boli vyhodnotené v počítači  pomocou programu „ALIMENTA“).   
 
2.2.   Úloha 3.3. Kontrola jodidácie kuchynskej soli 

        Plnenie: Odobratých a vyšetrených bolo  26 vzoriek soli z toho 3 vzorky nevyhovovali   
        požiadavkám legislatívy SR. 

 
3. Zabezpečiť skvalitnenie poradenských činností zameraných na  
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
 Činnosť oddelenia : v spolupráci  s oddelením výchovy k zdraviu v rámci  prednáškovej    
činnosti a pri plnení projektu  Sledovanie výživového stavu  vybraných skupín dospelej 
populácie SR sa aktívne komunikuje s obyvateľstvom  na   vyššie uvedené témy.  
 
4. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo 
výžive  
     Činnosť oddelenia: pri návrhoch nových noriem a legislatívy aktívne pripomienkovať 
predložené návrhy .   
     Plnenie : v roku 2009   neboli pripomienkované žiadne návrhy legislatívnych noriem. 
 
5. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživových doplnkov. 

      Činnosť oddelenia:    
            V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradného dozoru sa sústavne sledujú 

podmienky v akých sú epidemiologicky rizikové potraviny vyrábané, distribuované  
a predávané a či je pri ich výrobe, predaji a distribúcii dodržiavaná správna výrobná prax , 
taktiež sú sledované podmienky za akých sú predávané   potraviny na osobitné diétne 
použitie, vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potraviny pre dojčatá 
a malé deti a výživové doplnky a či zodpovedajú požiadavkám legislatívy. Bolo odobratých 
56 vzoriek dojčenskej a detskej výživy  na vyšetrenie. Všetky vzorky boli vyhovujúce 
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      V okrese sa nachádza výrobca dojčenskej výživy na ovocnom a zeleninovom základe 
Novofruct SK, s.r.o. Nové Zámky. U tohto výrobcu bolo počas roku 2009 vykonaných 
v rámci úradnej kontroly 8 kontrol a odobratých 34 vzoriek vyrábanej dojčenskej výživy 
a pokrmov pre dojčatá a malé deti (všetky vzorky vyhovovali platnej legislatíve). 
V prevádzke bol vykonaný   10.11- 13.11.2009  audit.  

 
V rámci hlavných úloh a projektov sú v tejto oblasti plnené nasledovné úlohy:  

      Glutén v diétnych potravinách   bola odobratá 1 vzorka bezlepkového výrobku a zaslaná na 
vyšetrenie na ÚVZ SR. Vzorka vyhovovala požiadavkám legislatívy. 
Sledovanie  dusičnanov a  dusitanov , mykotoxínov a patulínu a reziduí pesticídov  
v potravinách pre dojčatá a malé deti 
V rámci úlohy bolo zaslaných 6 vzoriek dojčenskej výživy na  RÚVZ v Poprade a 3 vzorky 
dojčenskej a detskej výživy boli zaslané na ÚVZ SR so sídlom v Bratislave na vyšetrenie 
reziduí pesticídov. Ďalej bolo odobratých a vyšetrených 27 vzoriek dojčenskej výživy na 
obsah dusičnanov a dusitanov. 
Vzorky vyhovovali požiadavkám legislatívy 
 
V rámci 3 mimoriadnych cielených úloh zameraných na dodržiavanie hygienických 
požiadaviek v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých 
obchodných reťazcov v Slovenskej republike   bolo vykonaných 79 kontrol. 
 
6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
    zameraním na alergény a zakázané látky. 
    Činnosť oddelenia:  
    V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sú kontrolované podmienky predaja  
kozmetických výrobkov,  ich označovanie.   Výkon dozoru a odber  vzoriek je vykonávaný 
podľa Usmernenia na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru 
nad kozmetickými výrobkami v roku 2009 a v rámci neho podľa plánu štátneho 
zdravotného dozoru pre kozmetické prostriedky na  rok 2009  vypracovaného ÚVZ SR a 
zaslaného  pod č.  OHVBPKV/1108/2009/Ko    dňa 13.1.2009.   
 
Sledovanie regulovaných látok v kozmetických výrobkoch. Bezpečnosť kozmetických 
výrobkov : 
         V roku 2009 bolo odobratých 21 vzoriek kozmetických výrobkov . Z uvedených 21 
vzoriek boli 4 laky na nechty  ( vyšetrené na prítomnosť polyakrylamidu) a 5 vzoriek 
zubných pást, (vyšetrených na obsah fluóru a dietylglykolu ) a 5 vzoriek detskej kozmetiky 
(vyšetrených na konzervačné látky ) 7 vzoriek kozmetiky pre dospelých (vyšetrených na 
konzervačné látky ). Vzorky   vyhovovali v sledovaných   ukazovateľoch. podmienkam 
platnej legislatívy. V rámci kontrol predajní kozmetiky neboli zistené nedostatky 
v označovaní výrobkov (10 kontrol). V rámci hlásení RAPEXU o nevyhovujúcich 
kozmetických výrobkoch bolo vykonaných v predajniach kozmetiky , kozmetických 
salónoch, lekárňach 129 kontrol. 

 
7.  Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie     
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín. 
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      Činnosť oddelenia: V rámci  štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín sa 
vykonáva odber vzoriek potravín  podľa plánu odberov , a v súlade s cielenými úlohami 
hygieny výživy za účelom ich vyšetrenia v určených laboratóriách na  cudzorodé látky  ako 
sú dusičnany a dusitany, dioxíny a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá 
pesticídov, ťažké kovy, mykotoxíny, a v prípade zistenia že ich obsah prekročil povolené 
hodnoty podľa súčasne platnej legislatívy bola výrobcovi uložená  sankcia.  

      V roku 2009 od 1.1. do 31.12.2009 vykonali zamestnanci RÚVZ v Nových Zámkoch v rámci 
úradnej kontroly potravín 253 kontrol a v rámci štátneho zdravotného dozoru 1035 kontrol. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo odobratých v roku 
2009 do 31.12.2009  641 vzoriek potravín v okrese Nové Zámky, z toho 35 vzoriek potravín 
bolo nevyhovujúcich. 

V rámci hlavných úloh a projektov sú v tejto oblasti plnené nasledovné úlohy:  
 7.1. Sledovanie  dusičnanov a  dusitanov , mykotoxínov a patulínu a reziduí pesticídov  
v potravinách pre dojčatá a malé deti. 
7.1.1. Sledovanie  mykotoxínov a patulínu v potravinách pre dojčatá a malé deti 
V rámci úlohy bolo zaslaných 6 vzoriek dojčenskej a detskej výživy (ovocnej, mliečnej, 
obilninovej)  na  RÚVZ v Poprade. Vzorky vyhovovali požiadavkám legislatívy. 

  7.1.2. Sledovanie  dusičnanov a  dusitanov v potravinách pre dojčatá a malé deti  Bolo  
vyšetrených 27 vzoriek dojčenskej výživy na obsah dusičnanov a dusitanov. Vzorky  
vyhovovali požiadavkám legislatívy 
7.1.3.  Sledovanie  rezíduí pesticídov v potravinách pre dojčatá a malé deti 
Bolo zaslaných  7   vzoriek na  dojčenskej a detskej výživy  na ÚVZ SR so sídlom 
v Bratislave na vyšetrenie rezíduí pesticídov. Vzorky vyhovovali požiadavkám legislatívy. 
 
8.  Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona   č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.  
Činnosť oddelenia :  
Na základe Viacročného národného plánu , úradnej kontroly  potravín vykonávanej  orgánmi 
na ochranu zdravia na obdobie  od 1 januára  2007 do 31.decembra 2011 ,  ktorý vypracoval  
ÚVZ SR  a jeho aktualizácie na rok 2009 bol  vypracovaný     Plán úradnej kontroly  potravín 
vykonávanej  orgánmi na ochranu zdravia na obdobie  od 1 januára  2009 do 31.decembra 
2009  oddelením hygieny výživy RÚVZ  v Nových Zámkoch.  V súlade s uvedeným plánom 
sa vykonávajú kontroly a odbery vzoriek požívatín v zariadeniach dozorovaných v rámci 
štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru, pracovníkmi oddelenia hygieny výživy 
RÚVZ Nové Zámky . 

               V roku 2009 od 1.1. do 31.12.2009 vykonali zamestnanci RÚVZ v Nových Zámkoch 
v rámci úradnej kontroly potravín 253 kontrol a v rámci štátneho zdravotného dozoru 1035 
kontrol. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo odobratých 
v roku 2009 do 31.12.2009  641 vzoriek potravín v okrese Nové Zámky, z toho 35 vzoriek 
potravín bolo nevyhovujúcich. 
          V rámci okresu Nové Zámky bolo vykonaných 8 auditov v zariadeniach dozorovaných 
oddelením hygieny výživy. 
Úlohy naplánovaná v rámci Plánu úradnej kontroly  potravín vykonávanej  orgánmi na 
ochranu zdravia na obdobie  od 1. januára  2009 do 31.decembra 2009  oddelením hygieny 
výživy RÚVZ  v Nových Zámkoch boli splnené. 
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9. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú RAPID-Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami 
v SR a RAPEX Rýchly výstražný systém nad nepotravinárskymi komoditami. 
Činnosť oddelenia: Po doručení oznámenia o nevyhovujúcom výrobku na základe 
požiadaviek ÚVZ SR  sa vykonávajú v rámci výkonu štátneho  zdravotného dozoru 
a úradného dozoru kontroly v dozorovaných zariadeniach a podľa zistených skutočností sa 
vykonávajú zodpovedajúce opatrenia . V rámci hlásení  RAPIDU bolo vykonaných 5  
kontrol a v rámci hlásení RAPEXU bolo vykonaných  136 kontrol (  z toho 7 kontrol obaly 
potravín- poháre, dózy) v dozorovaných zariadeniach. O výsledku zistení počas kontrol sme 
následne písomne informovali ÚVZ SR  . 
V prípade zistenia nevyhovujúceho výrobku,  v prevádzkach dozorovaných v rámci výkonu 
štátneho  zdravotného a potravinového dozoru sa postupuje podľa platnej legislatívy a zistené 
skutočnosti s príslušnou dokumentáciou sú zaslané na vedomie ÚVZ SR.  
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
Činnosť oddelenia: Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru sa 
zameriavame na kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia v dozorovaných zariadeniach s 
dôrazom na zariadenia spoločného stravovania , prevádzky cukrární , lahôdok a rýchleho  
občerstvenia. 

       
     V zmysle prípisu zn. CKTA/3046/2008 zo dňa 26.2.2008, doručeného Regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch dňa 3.3.2008 a prípisu zn. 
RKTA/3202/2009 zo dňa 3.4.2009 doručeného Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Nových Zámkoch dňa 16.4.2009  zamestnanci Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, oddelenia hygieny výživy vykonali od 1.1.2009 
do 31.12009  spolu  261cielených kontrol v zariadeniach spoločného stravovania, 
obchodných centrách a supermarketoch  okresu Nové Zámky so zameraním   

     na  dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov  .V 17 
prípadoch bolo prevádzkovateľom uložené opatrenie o označení zákazu fajčenia 
piktogramom  a  doplnení oznamu s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch  je 
možné podať oznámenie o porušovaní tohto  zákona. V 1 prípade bola uložená bloková 
pokuta v sume 10 €.  Hlásenie o vykonaných kontrolách podľa vyššie uvedeného zákona je 
zasielané každý mesiac na ÚVZ SR. 
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Imunizácia a kontrola očkovania. 
 
Charakteristika 
Imunizačný program zahŕňa sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním, realizáciu imunizácie obyvateľstva a kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, 
sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický efekt). Udržanie a zvyšovanie 
úrovne zaočkovanosti je stálou prioritnou úlohou zdravotníctva. Neplnenie imunizačného 
programu by malo závažný dopad na zdravotný stav celej populácie. Okrem zdravotného 
hľadiska by vzostup chorobnosti, vznik epidémií ako aj výskyt ochorení, ktoré sa už na 
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Slovensku vďaka očkovaniu nevyskytujú, mal aj závažný ekonomický dopad so všetkými 
dôsledkami, ktoré z poškodenia zdravia vyplývajú. 
Imunizačný program sa zabezpečuje v súlade s cieľmi programu SZO č. 7 "Zdravie pre 
všetkých v 21. storočí" a  celosvetovými eradikačnými a  eliminačnými programami, 
pracovným plánom na vykonanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného 
zdravia (2003-2008) a Akčným programom Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) 
a Národným programom starostlivosti o deti a dorast na roky 2008-2015. Tieto ciele 
predpokladajú v roku 2008 eradikáciu detskej obrny vo svete, elimináciu osýpok a 
neonatálneho tetanu, redukciu nových nosičov vírusu hepatitídy typu B minimálne o 80 %, 
zníženie incidencie mumpsu, čierneho kašľa a invazívnych hemofilových infekcií pod 1/100 
000 obyvateľov, zníženie incidencie záškrtu pod 0,1/100 000 obyvateľov, zníženie výskytu 
kongenitálneho rubeolového syndrómu pod 0,01/100 000 pôrodov a zníženie incidencie 
ďalších infekčných ochorení v časovom horizonte 10 - 15 rokov.    

Hlavným cieľom realizácie je:  
Cieľom realizácie Imunizačného programu v okrese Nové Zámky je znížiť až eliminovať 
výskyt infekčných ochorení systematickým a  komplexným zabezpečovaním imunizácie 
najmä detskej populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia 
výskytu vybraných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním a to proti:    
• Tuberkulóze 
• Detskej obrne 
• Záškrtu 
• Čiernemu kašľu 
• Tetanu 
• Hemofilovým invazívnym infekciám 
• Vírusovej hepatitíde typu B 
• Invazívnym pneumokokovým infekciám 
• Osýpkam 
• Ružienke  
• Mumpsu 
 
Vyhodnotenie: 

    Pravidelné povinné očkovanie je vykonávané proti jedenástim prenosných ochoreniam a to 
proti tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym 
infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, Invazívnym pneumokokovým ochoreniam, osýpkam, 
ružienke a  mumpsu, v  súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti  o prevencii a  kontrole prenosných ochorení. Cieľom špecifickej prevencie je 
podstatná redukcia až eliminácia výskytu vybraných ochorení preventabilných očkovaním, 
pri dosiahnutí minimálne 95% zaočkovanosti na celoslovenskej, krajskej a okresnej úrovni. 
Okrem zaočkovanosti sa kontroluje aj evidencia a  dokumentácia očkovania, postvakcinačné 
reakcie, kontraindikácie očkovania a dodržiavanie chladového reťazca pri manipulácii 
s vakcínami. Zo záverov previerky očkovania vykonanej k 31.08.2009 vyplynuli nasledovné 
výsledky:   

    Základné očkovanie detí proti DiTePe, VHB a HIb a Polio bolo vykonané na 99,5%. Prvé 
i druhé preočkovanie proti DiTePe bolo vykonané na 99,2% – 99,7%. Tretie preočkovanie 
detí proti DiTe bolo realizované na 99,8%. Základné očkovanie novorodencov proti TBC 
bolo vykonané na 98,4%. Preočkovanie tuberkulín negatívnych detí bolo vykonané na 100%. 
Očkovanie detí proti MMR bolo v ročníkoch 2006 a 2007 vykonané na 99,2% a 99,3%. 
Následné preočkovanie detí v 11. roku života proti MMR bolo vykonané v ročníku narodenia 
1997 na 99,9%. Očkovanie adolescentov proti VHB bolo v ročníku narodenia 1997 vykonané 
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na 98,5%. Preočkovanie proti poliomyelitíde IPV v ročníku narodenia 1995 bolo realizované 
na 99,8%. Očkovanie zdravotníckych pracovníkov je naďalej na dobrej úrovni, percento 
zaočkovania sa pohybuje od 82,1% - 100%. Taktiež očkovanie študentov SZŠ bolo vykonané 
na 100%. Taktiež 100% zaočkovanosť je u novorodencov HBsAg pozitívnych matiek 
a hemodialyzovaných pacientov. Očkovanie proti VHB u vybraných skupín osôb 
vystavených zvýšenému riziku nákazy VHB, bolo vykonané u 16 kontaktov nosičov HBsAg 
a u 77 chovancov zariadení pre mentálne postihnutých. Očkovanie proti chrípke a invazívnym 
pneumokokovým nákazám u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, bolo 
vykonané u 160 obyvateľov a zaočkovanosť dosahuje 18,9%. Iné druhy očkovania u detí do 
15 rokov boli vykonané u 2806 detí – 452x proti Kliešťovej encefalitíde, 844x proti Chrípke, 
63x proti VHA, 80x proti VHB, 13x proti VHA+VHB, a 1196x proti infekciám vyvolaným 
Streptococcus pneumoniae, 77x proti Rotavírusovým infekciám, 32x proti Varicelle a 49x 
proti rakovine krčka maternice.  

 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných ištitúcií. 
 
Činnosť oddelenia: Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa zameriavame na kontrolu 
dodržiavania zákazu fajčenia v dozorovaných zdravotníckych zariadeniach.  

     V zmysle prípisu zn. CKTA/3046/2008 zo dňa 26.2.2008, doručeného Regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v  Nových Zámkoch dňa 3.3.2008  zamestnanci 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, oddelenia 
epidemiológie vykonali k  31.12.2009  spolu 241 cielených kontrol v zdravotníckych 
zariadeniach okresu Nové Zámky so zameraním na  dodržiavanie ustanovení zákona NR SR 
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. V rámci vykonaných cielených kontrol nebolo 
zistené porušovanie citovaného zákona. Hlásenie o  vykonaných kontrolách podľa vyššie 
uvedeného zákona je zasielané aktuálne každý mesiac na ÚVZ SR. 

 
 
ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory, 
karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, dlhodobé nadmerné 
jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž) najmä zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce. 
 
       V priebehu roku 2009 sme sa ďalej venovali prehodnoteniu všetkých rizikových prác 
podľa  Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií. V roku 2009 v okrese Nové Zámky  evidujeme 
rizikové práce 2 422 prípadoch. Z tohto počtu vykonáva rizikové práce 596 žien.  Snaha 
zamestnávateľov je každým rokom znižovať  počty pracovníkov, ktorí vykonávajú tieto 
rizikové práce. Pre časovú zaneprázdnenosť nie je možné na všetkých vykonávaných 
rizikových prácach vykonať štátny zdravotný dozor a skontrolovať opatrenia na zníženie 
rizika. 
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       Na začiatku roka sme vykonali pre pracovníkov v okrese, ktorí prichádzajú do styku pri 
výkone práce v rastlinnej výrobe s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami 
školenie na túto problematiku. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sme sa zamerali na 
vypracovanie prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku pri práci s chemickými, 
karcinogénnymi faktormi, pri práci v hlučnom prostredí a na zaraďovanie pracovníkov do 
pracovného procesu na základe výsledkov preventívnych lekárskych prehliadok. 
        Ďalej pri došlých oznámeniach   o výkone dezinsekcie a deratizácie podľa  § 55 ods. 3 
písm. b/ a c/ Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia, v znení neskorších predpisov sme preverovali pracovné skupiny, ktoré vykonávali 
v okrese Nové Zámky túto činnosť. Závažné nedostatky neboli u nich zistené.     
 
Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci.   
        Na oddelení preventívneho pracovného lekárstva sa štátny zdravotný dozor vykonáva  
podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Hlavného hygienika SR a podľa 
záverov z celoslovenskej porady vedúcich odborov a oddelení preventívneho pracovného 
lekárstva regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru sa v plnom rozsahu uplatňujú požiadavky platných legislatívnych úprav, 
ďalej v teréne a pri konzultáciách písomne a ústne informujeme  o nových legislatívnych 
úpravách vedúcich pracovníkov, súkromných podnikateľov a širokú verejnosť 
prostredníctvom našej webovej stránky.    
Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby 
zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov 
v súvislosti s prácou. 
       Po platnosti zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
v znení neskorších predpisov na území okresu Nové Zámky bola vytvorená v roku 2007 jedna 
pracovná zdravotná služba a MEDIRESC, s.r.o.  Jesenského 69 Štúrovo. 
       V roku 2009 pri výkone štátneho zdravotného dozoru sme  taktiež preverovanie  
povinnosti zamestnávateľov vyplývajúcich z tohto zákona a zo zákona NR SR č. 140/2008 Z. 
z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o zmene a 
doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Celkove oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 
vykonalo na pracoviskách 392 previerok s celkovým počtom pracovníkov 3 657. 
      Pracovno  zdravotnú službu kde nie sú vyhlásené rizikové práce  nemajú  v 362 prípadoch 
pri počte pracovníkov 920 z toho žien 423. Ďalej pracovno zdravotnú službu nemajú zatiaľ 
zriadenú vo firmách kde  sú vyhlásené rizikové práce v 4 prípadoch pri počte pracovníkov 72, 
z toho 28 žien. Vlastnými odbornými zamestnancami  sa pracovno zdravotná služba 
zabezpečuje v 1 prípade s vyhlásenými rizikovými prácami pri počte pracovníkov 1 162 z 
toho 704 žien. Dodavateľským spôsobom sa pracovno zdravotná služba zabezpečuje vo 
firmách, kde nie sú vyhlásené rizikové práce v 10 prípadoch pri počte zamestnancov 199 
z toho 86 žien a s vyhlásenými rizikovými prácami sa zabezpečuje v 15 prípadoch pri počte 
pracovníkov 1 404 z toho 587 žien. 
     Oddelenie hygieny výživy vykonalo 423 previerok, z tohto počtu je zabezpečená PZS v 5 
prípadoch, oddelenie hygieny detí a mládež vykonalo 120 previerok z tohto počtu je 
zabezpečená PZS taktiež v 5 prípadoch a oddelenie životného prostredia vykonalo 52 
previerok a z tohto počtu PZS  je zabezpečená v 7 prípadoch.   
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       Nad výkonom  činnosti pracovnej zdravotnej služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými 
podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou sme vykonali 2 previerky. 
Nedostatky boli zistené hlavne pri vypracovaní prevádzkových poriadkov a posudkov 
o riziku. 
 
 
ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA 
 
V priebehu roka 2009 sa činnosť pracovníkov Oddelenia podpory zdravia odvíjala od daných  
HÚ RÚVZ Nové Zámky pre rok 2009. 
 
1. Seminárna a školiaca činnosť. 
• 1x  seminár – pre deti a rodičov so sociálnych zariadení v okrese 
      14x prednáška na tému „Zdravá životospráva pre 810 žiakov 7. - 9. ročníkov dvoch 
základných škôl v Nových Zámkoch , Štúrove, Šuranoch, Tvrdošovciach ,Černíku, 
Mojzesove spojená  s poskytnutím ZV materiálov a v DPD Nové Zámky pre 20 ľudí. 
• 6x prednáška na tému „Drogy a AIDS“  pre 115 žiakov  ZŠ Nové Zámky, Komjatice, 
Štúrovo 
• 1x prednáška na tému „Prevencia chrípky“ pre70 žiakov SOU Jesenského 
• 7x prednáška na tému „Zdravá výživa “ pre 210 žiakov zo ZŠ v Nových Zámkoch 
spojená s poskytnutím ZV materiálov; 
• 1x seminár – ,,Vyzvi srdce k pohybu“- Banská Bystrica  a distribúcia materiálov 
k projektu v celom okrese Nové Zámky 
 
2. Výskumná a prieskumná činnosť. 
• 99 osôb vyšetrených na základné antropometrické a biochemické parametre Reflotronom 
(glukóza, celkový cholesterol, HDL chole, LDL chole, triglyceridy, krvný tlak, výška, váha, 
obvod pása, bokov, BMI, WHR) v rámci Testu zdravé srdce; 
• 389 vyšetrení hodnôt krvného tlak 
• 310 vyšetrení cholesterolu v spolupráci s NTS Nové Zámky,, Svetový deň darcov krvi „ 
• 50 vyšetrení cholesterolu a glukózy k príležitosti ,,Celosvetového dňa zdravia - MOST“ 
v spolupráci so Slovenskou akadémiou vzdelávania v Nových Zámkoch. 
• 170 vyšetrení cholesterolu a glukózy v s spolupráci so zdravotnou poisťovňou APOLLO 
• 409 vyšetrení % celkového tuku tukomerom; 
• 99 stanovení BMI na základe telesnej výšky a váhy; 
 
3. Názorná propagácia - panely 
• 1x panel na tému „ Svetový deň boja proti TBC „ mesiac- február 
• 1x panel na tému „ Svetový deň zdravia“ mesiac- marec 
• 1x panel na tému „Svetový deň bez tabaku“ mesiac máj 
• 1x panel na tému „Medzinárodný deň boja proti drogám“ mesiac - máj 
• 1x panel na tému „ Nástrahy leta“ mesiac – jún 
• 1x panel na tému ,,Svetový deň dojčenia“ mesiac – august 
• 1x panel na tému ,,Svetový deň duševného zdravia“ mesiac- október 
• 1x panel na tému   ku dňu otvorených dverí ,,Zdravé pracoviská“ mesiac – október 
• 1x panel ne tému ,,Svetový deň osteoporózy“ mesiac november 
• 1x panel na tému ,, Medzinárodný deň bez fajčenia“ mesiac – november 
• 1x panel na tému ,,Svetový deň AIDS“ - december 
 
4. Využívanie zdravotno-výchovných videofilmov a edičného materiálu. 
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• zdravotno-výchovné videofilmy na rôzne témy ochrany a podpory zdravia sme využívali 
pri svojich prednáškach, besedách, seminároch, pri veľkých akciách ZV intervencie ako na 
Svetové dni zdravia, v Školách podporujúcich zdravie, pri spoločných aktivitách 
organizovaných s MS SČK, s Centrom voľného času „Pyramída“, školami všetkých stupňov 
a pod. 
• ZV videofilmy k seminárnym akciám sme  poskytli každému štátnemu i neštátnemu 
lekárovi  zapožičanie ZV videofilmov /4 ks./ 
• zdravotno-výchovné materiály vydané v edícii ÚVZ SR poskytovali sme jednotlivým 
oddeleniam NsP, okresným odborníkom, lekárom I. kontaktu, hlavným sestrám, pacientom, 
klientom Poradne zdravia, školám, oddeleniam RÚVZ Nové Zámky – spolu cca 390 ks  a 67 
ks určených pre žiakov základných škôl, stredných škôl a pre cieľovú skupinu produktívneho 
a post produktívneho veku; 
• vlastné zdravotno-výchovné materiály – 94 plagátov so zdravotno-výchovným 
zameraním sme využili pri tvorbe panelov na jednotlivé zdravotnícke témy vyhlásené WHO; 
 
5. Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a v rámci RÚVZ. 
• oddelenie HDM – zapožičanie odbornej literatúry                                   
• oddelenie HŽP - zapožičanie odbornej literatúry; 
• oddelenie HV – spolupráca na projekte „Sledovanie výživového stavu obyvateľstva SR“; 
• oddelenie PPL - zapožičanie odbornej literatúry; 
• lekári I. a II. kontaktu: 
– poskytnutie ZV materiálov (cca 35 ks) 
• novorodenecké oddelenie NsP Nové Zámky – zapožičanie ZV videofilmov (6 ks); 
 
6. Spolupráca s orgánmi a organizáciami, SOZ, SČK, nadáciami, orgánmi štátnej 
správy a samosprávy a iné. 
• Centrum voľného času Pyramída – spolupráca pri organizovaní prednášok na 
základných školách; 
• Požitavské osvetové stredisko Nové Zámky 
– zapožičanie ZV videofilmov 12 ks); 
– poskytnutie ZV materiálov na tému partnerstvo, rodičovstvo, manželstvo, prevencia 
AIDS (cca 72 ks); 
– Slovenská akadémia vzdelávania -Nové Zámky 
V rámci projektu ,,MOST“ odbery na vyšetrenie cholesterolu pre širokú verejnosť / 50 ľudí/ 
• Reflotronom vyšetrených : 6 zamestnancov v rámci spolupráce s HV; 
 
7.Spolupráca s masovokomunikačnými prostriedkami 
• zdravotno-výchovné články sme publikovali v miestnych a okresných masmédiách 
(Castrum Novum, Naše Novosti, Štúrovo a okolie) v celkovom počte3: 
„ Prevencia chrípky „ 
„ Vyzvi srdce k pohybu“ 
,, Úrazovosť detí na cestách“ 
,, Svetový deň darcov krvi“ 
 
5. POPA – Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity  
 
Náplň práce: 
1. Poradenstvo pre optimalizáciu pohybovej aktivity všetkých vekových skupín obyvateľstva. 
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2. Výchova k zdravému spôsobu života s poučením o vhodnej pohybovej aktivita ako 
významného faktora doplňujúceho psychofyzickú rovnováhu v živote človeka. Formy ZV 
intervencií – prednášky, videofilmy, články v masmédiách a pod. 
3. Poradenstvo zamerané na primárnu prevenciu zdravých osôb a sekundárnu prevenciu 
zdravotne oslabených osôb. 
4. Určenie fyzickej zdatnosti klienta v ZPZ s výstupom o indexe zdravotného rizika 
vzhľadom na anamnézu jeho fyzickej aktivity. 
 
5. V Klube matiek nácvik dýchacieho cvičenia, techniky dýchania počas pôrodu, 
posilňovanie brušného svalstva, posilňovanie svalstva spodiny panvovej, nácvik cvičenia 
v šestonedelí a pod. 

 
6. POPA spolupracuje s odborníkmi NsP pre rizikové skupiny klientov. 
• 165 x individuálna konzultácia;; 
• 1x propagácia medzinárodnej súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“ formou článku 
uverejnenom v miestnych a okresných masmédiách Castrum Novum, Naše Novosti, Štúrovo 
a okolie; 
• 1x propagácia medzinárodnej súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“ medzi zamestnancami 
RÚVZ Nové Zámky. 
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A. ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý 
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru  a úradnej kontroly 
 
Starostlivosť o zdravú výživu zdravotne bezpečné potraviny a kozmetické výrobky je hlavnou 
úlohou v oblasti verejného zdravotníctva na úseku hygieny výživy, ktorá je zabezpečovaná 
výkonom štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zmysle platnej 
legislatívy. 
V zmysle aktualizácie úloh viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu potravín 
v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva na rok 2009 v nadväznosti na uskutočňované 
audity zo strany EK a FVO v roku 2008, pracovníci RÚVZ zabezpečujú výkon auditov v ZSS 
a epidemiologicky rizikových výrobniach. V roku 2009 bolo vykonaných 17 auditov v ZSS 
a epidemiologicky rizikových výrobniach. Spolu v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča 
dozorujeme 2 689 zariadení, v rámci kontrolnej činnosti štátneho zdravotného dozoru bolo 
vykonaných 729 kontrol a v úradnej kontrole bolo vykonaných 804 kontrol. V posudzovacej 
činnosti bolo vydaných 376 súhlasných posudkov, 2 zákazy prevádzok, 80 odborných 
vyjadrení, 64 záväzných stanovísk,  72 stanovísk (zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní), 25 
konzultácií, 1 pokuta v zmysle zákona 377/2004 Z.z. (335 €), 2 pokuty v zmysle zákona 
152/1995 Z.z. (1x 2 000 € a 1x 2 000 € znížená na 300 €), 6 pokút v zmysle zákona 355/2007 
Z.z. (7 500€),  78 blokových pokút (2 448 €) a 9 náhrad nákladov (1 426,5 €). 
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky 
 
Úloha je riešená prostredníctvom projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných 
vekových skupín dospelej populácie SR“ a činnosťou v poradni zdravej výživy. Projekt 
pokračuje na základe schválenej metodiky. Cieleným sledovaním výživy vybraných skupín 
obyvateľstva je vytvoriť centrá v Slovenskej republike, ktoré budú získavať a hodnotiť 
informácie o celkovom vývoji a zmenách spôsobu stavu výživy a poskytovať podklady pre 
realizáciu zdravej výživovej politiky. Do projektu sú zapojené všetky RÚVZ v SR. Cieľom 
projektu je v rámci primárnej prevencie a prostredníctvom poradne zdravej výživy a poradne 
zdravia na RÚVZ propagovať smery „Programu ozdravenia výživy“, informovať 
obyvateľstvo o zásadách správnej výživy, rozvíjať zdravotno-výchovné aktivity, podporovať 
potravinárske výrobky označené logom „Zdravá výživa pre zdravé srdce“.     
 
3. Zabezpečiť na všetkých Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR 
skvalitnenie poradenských činnosti zameraných na  
 
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, 
nových druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
 
Úloha je zabezpečovaná prostredníctvom činnosti poradne zdravej výživy a prostredníctvom 
projektu. V poradni zdravej výživy bolo vyšetrených 121 klientov.  
Poskytujeme poradenskú činnosť zameranú na zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
zmeny postoja obyvateľov k vlastnému zdraviu, zabezpečujeme informovanosť obyvateľov 
o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, o nových druhoch potravín 
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a o rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy prostredníctvom masmédií (TV, noviny, 
besedy, odborné prednášky).  
 
4. Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 
nutričných látok. 
 
Úloha je zabezpečovaná prostredníctvom „Projektu zdravá výživa pre zdravé srdce“ 
a prostredníctvom poradne zdravej výživy.  
Svojou odbornou činnosťou prispievame k informovanosti občanov o rizikových faktoroch na 
zdravie, o zásadách správnej výživy, o zmenách stravovacích zvyklostí. Ďalšou aktivitou je 
podpora potravinárskeho priemyslu o zmene vyrábaného sortimentu a aktivitách zameraných 
na označovanie potravín. 
 
5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo 
výžive 
 
Úloha je plnená v súlade s úradnou kontrolou potravín, výkonom ŠZD a programom 
ozdravenia výživy obyvateľstva SR, zároveň je zabezpečovaná monitoringom nad 
jednotlivými druhmi potravinových komodít, ktoré by mohli významnou mierou ovplyvniť 
zdravotný stav populácie. Na základe výsledkov našej odbornej činnosti vyplýva nutnosť 
riešenia niektorých legislatívnych úprav, ako napr. aktualizácia odporúčaných výživových 
dávok pre obyvateľstvo SR a stanovenie limitu kyseliny listovej, prehodnotenie limitov 
kontaminantov, rezíduí pesticídov, PAU, PCB, mykotoxínov, vzhľadom ku zmenám spôsobu 
života, novým trendom vo výžive.  
 
6. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky  
 
Úloha je zabezpečovaná výkonom úradnej kontroly potravín v zmysle stanoveného 
harmonogramu úradnej kontroly potravín a výkonu štátneho zdravotného dozoru. 
V priebehu roku bolo vykonaných 812 kontrol v epidemiologicky rizikových výrobniach, 
z toho: 
ZSS                                -   729 
Lahôdkarské výrobne    -     15 
Cukrárske výrobne        -     17 
Zmrzliny                        -     11 
Obaly a materiály prichádzajúce do styku s potravinami - 18   
Kontroly boli zamerané na dodržiavanie mikrobiologických kritérií, systému HACCP 
a správnej výrobnej praxe. 
Celkom bolo v roku 2009 vykonaných  v ŠZD 729 kontrol, laboratórne bolo vyšetrených 865 
vzoriek potravín, z toho 99 vzoriek nevyhovelo (11,45 %), 48 vzoriek pitných vôd, z toho 
nevyhovelo 9 vzoriek (4,32%), 20 vzoriek kozmetických výrobkov, z toho 7 vzoriek nebolo 
označených v súlade s NV SR č. 658/2005 Z. z., 20 vzoriek predmetov prichádzajúcich do 
styku s potravinami a 23 vzoriek obalové materiály, 257 sterov z pracovného prostredia. 
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, 
s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky  
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Počet kontrol:      11 
Počet inšpekcií spojených s odberom:   8 
Počet vzoriek:     20 
 
RÚVZ  Poprad má vypracovaný vlastný plán previerok výrobcov, dovozcov a distribútorov: 
spolu 21. V roku 2009 bolo vykonaných 11 kontrol + 8 kontrol spojených s odberom (spolu 
19 kontrol), odobratých bolo 20 vzoriek.  
 
Plán odberu vzoriek: 
1. Dôkaz – stanovenie ťažkých kovov, konzervačných látok a mikroorganizmov 
v kozmetických výrobkoch pre detskú populáciu a bábiky (február – apríl 2009) 
 
- odobratých 6 druhov KV (CH, M), u 5 druhov bolo nevyhovujúce označenie 
 
2. Zubné pasty pre deti: Dôkaz – stanovenie DEG, fluóru v zubných pastách pre deti 
a kontrola ich označovania (apríl – máj 2009)  
 
- odobratých 5 druhov KV (CH), u 2 druhov výrobkov nebolo kompletné označenie – 
chýbalo upozornenie o spôsobe používania 
 
3. Dôkaz – stanovenie farbív v KV na farbenie vlasov a kontrola označovania KV na 
farbenie vlasov (júl – september 2009) 
 
- odobraté 5 druhy – vyhoveli (CH) 
 
4. Dôkaz – stanovenie konzervačných látok v KV pre deti (november – december 
2009) 
 
- odobraté 4 druhy – vyhoveli (CH, M) 
 
V roku 2009 bolo zaznamenaných 14 RAPEX hlásení o možnom výskyte nebezpečných KV 
na trhu v SR. Prekontrolovaných bolo spolu 82 subjektov. 
 
Dokumentárna kontrola výrobkov pre deti u výrobcov a dovozcov nebola vykonaná – 
neregistrujeme výrobcov, ani dovozcov KV pre deti.  
 
Prevádzkovateľ Pavol Rosina – SPOLROS, Ul. Vodárenská č. 1, 054 01 Levoča ukončil 
výrobu kozmetických výrobkov v júni 2009. 
 
8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, rezíduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologické rizikové druhy potravín 
 
Podľa MANCP sme v roku 2009 odobrali: 
- 2 vzorky rýb zo ZSS na stanovenie histamínu 
- 2 vzorky na kadmium (oriešky)  
- 3 vzorky na NaCl v pokrmoch ZSS 
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- 4 vzorky na prídavné látky 
 
9. Rozpracovať spoločné EÚ princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami  
v rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z  29 apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z,. o potravinách v znení 
neskorších predpisov 
 
V rámci úradnej kontroly potravín MANCP sme zabezpečili odber vzoriek a dozor nad: 
- hotové pokrmy – 151 vzoriek, z toho 20 nevyhovelo (13,25%) 
- pokrmy rýchleho občerstvenia – 23 vzoriek, z toho 2 nevyhoveli (8,70%) 
- lahôdkarské výrobky – 72 vzoriek, z toho 8 nevyhovelo (11,11%) 
- cukrárske výrobky – 107 vzoriek, z toho 24 nevyhovelo (22,43%) 
- zmrzliny – 63 vzoriek, z toho 12 nevyhovelo (19,05%) 
- minerálne vody – 32 vzoriek, z toho 5 nevyhovelo (15,63%) 
- pramenité a balené pitné vody – 4 vzorky, z toho 2 nevyhoveli (50,00%) 
- kuchynská soľ – 22 vzoriek, všetky vyhoveli hygienickým požiadavkám 
- detská a dojčenská výživa – 14 vzoriek, všetky vyhoveli hygienickým požiadavkám 
- výživové doplnky: minerálne – 3 vzorky 
                                     s rastlinnou zložkou – 1 vzorka 
             bylinné čaje – 13 vzoriek 
      Všetky vzorky vyhoveli hygienickým požiadavkám. 
- FCM – 23 vzoriek, všetky vyhoveli hygienickým požiadavkám  
 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení 
zdravotne škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom    
informačných systémov Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad  potravinami 
a krmovinami v SR a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
 
V priebehu roka 2009 boli hlásené 2 výskyty zdravotne škodlivých potravín: 
- Treščia pečeň LUMARKT, sterilizovaná rybacia konzerva, krajina pôvodu PL 
- Nedeklarovanie mliečnej zložky v Horkej čokoláde s pomarančovým olejom, výrobca 
ALNATURA Gm.b.H. Nemecko 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006 - 2010  
 
Zdravý životný štýl je propagovaný predovšetkým v rámci poradenskej činnosti pri plnení 
programu CINDI a to v základnej poradni a nadstavbových poradní. Dlhodobým cieľom 
programu je znižovanie celkovej úmrtnosti populácie na chronické neinfekčné ochorenia, 
predovšetkým na srdcovo – cievne a nádorové ochorenia. V základnej poradni za rok 2009 
bolo vyšetrených 498 klientov, okrem toho sa uskutočnilo aj 11 výjazdových vyšetrení 
v počte 210 klientov.  
Klienti sú v rámci poradenstva upozorňovaní na svoje  rizikové faktory a je im poskytnuté 
všeobecné, prípadne  špecializované poradenstvo, opakované vyšetrenia.  
Poradňu zdravej výživy navštevujú  prevažne klienti (121) odporúčaní zo základnej poradne, 
ktorí majú viacej rizikových faktorov a ktorí prejavia záujem o toto poradenstvo.  
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Poradňu pre optimalizáciu pohybovej aktivity navštívilo za rok 2009 32 klientov. 
Poradenstvo sa poskytuje aj pri prednáškach, besedách prípadne školeniach uskutočňovaných 
priebežne počas celého roka. 
   
 Základným programom v NPPZ zameraným na mladú generáciu je program „Školy 
podporujúce zdravie“. V spádovom regióne RÚVZ tento program plní 41 MŠ a 37 ZŠ. Gestor 
projektu – odd. HDM uskutočňuje pravidelné stretnutia s vedúcimi týchto projektov, školám 
sú zasielané zdravotno – výchovné materiály zamerané predovšetkým na tematiku svetových 
dní WHO a uskutočňované sú prednášky a besedy na ktorých sa podieľajú aj pracovníčky 
podpory zdravia. 
Boli realizované 3 výjazdy do základných škôl v okrese Poprad a Kežmarok na držanie tela 
u detí a vyšetrenie spirometrie u majoritnej a rómskej populácie v celkovom počte 100 detí.   
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa dňa 4. 6. 2009 pre verejnosť uskutočnila akcia 
v OC Max Poprad. Vyšetrovalo sa prístrojom Smokerlyzer zapožičaným z RÚVZ v SNV, 
ktorým sa záujemcom meralo CO2 vo vydychovanom vzduchu. Meralo sa aj percento 
telesného tuku, BMI a krvný tlak. V rámci akcie bolo poskytnuté poradenstvo 65-tim 
záujemcom.  
Pri príležitosti Svetového dňa srdca sa dňa 25. 9. 2009 uskutočnila akcia v OC MAX Poprad, 
kde sa  prístrojom Reflotrón vyšetrovala hladina cholesterolu v kapilárnej krvi. Meral sa 
krvný tlak, percento telesného tuku, BMI, k dispozícii bol vlastný propagačný materiál  a bolo 
poskytnuté odborné poradenstvo. Bolo vyšetrených 24 záujemcov. Verejnosť prejavila veľký 
záujem o takýto spôsob zisťovania rizika vzniku srdcovocievnych ochorení. 
 
Vo firme Whirlpool Slovakia spol. s.r.o. Poprad sa z dôvodu hospodárskej krízy nezapojilo 
do projektu Zdravé pracoviská, ktoré bolo naplánované na september 2009.    
 
RÚVZ Poprad  má spracovanú analýzu úmrtnosti na základe listov o obhliadke mŕtveho  za 
obdobie 1996 – 2008. Za rok 2009 bolo spracovaných 1 277 listov okresov Poprad, 
Kežmarok a Levoča za rok 2008.  
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia 
 
Úloha je plnená v rámci poradenstva v základnej a nadstavbových poradniach, pri 
prednáškach, besedách a školeniach vykonávaných priebežne počas celého roka. 
Od 1. marca 2009 sa pokračuje v projekte „Podpora zdravia znevýhodnených skupín 
obyvateľstva“, ktorý je vyhodnotený samostatne. 
Oddelenie hygieny výživy je gestorom a celoslovenským spracovateľom projektu „Výživový 
stav vybraných vekových skupín dospelej populácie SR“.  
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
 
Oddelenie podpory zdravia v priebehu roka  informuje obyvateľstvo spádového regiónu 
o tématikach svetových dní určených WHO, o hygienicko epidemiologickej  situácii, 
o príprave a priebehu letnej turistickej sezóne a pod. v regionálnych novinách Poprad, 
Podtatranské noviny, v Levočskom informačnom mesačníku, novinách Kežmarok a 2 
závodných novinách Chemosvit a Whirpool ako i regionálnej TV Poprad, za rok 2009 bolo 
vydaných 69 článkov. S tematikou svetových dní a výsledkami činnosti poradenského centra 
sú návštevníci RÚVZ oboznamovaní názornou propagáciou na dvoch nástenkách RÚVZ 
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(čakáreň Poradne zdravia, komunikačná chodba) a na webovej stránke RÚVZ so sídlom v 
Poprade. 
 
4. Pripraviť program Podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
 
Od 1.marca 2009 pokračovala realizácia programu v RÚVZ Poprad s tromi komunitnými 
pracovníkmi výchovy k zdraviu  (KPVZ).  
KPVZ pracovali 4 dni v týždni v teréne, každý druhý piatok vyhodnocovali svoju 
dvojtýždennú prácu na RÚVZ. Na konci mesiaca vypracovali mesačnú správu  z plnenia úloh 
, ktorá bola zaslaná na ÚVZ SR. 
Bol vypracovaný harmonogram činnosti pre jednotlivých KPVZ predovšetkým so zameraním 
na obsahovú náplň edukácia na ZŠ. Prioritou bola edukácia detí ZŠ I. stupňa zamerali sa 
predovšetkým na zásady osobnej hygieny, ústnej hygieny, zdravú výživu, prevenciu fajčenia, 
úpravu životného prostredia v rómskych osadách a na ďalšie činnosti smerujúce k získaniu 
požadovaných návykov zameraných predovšetkým na ochranu zdravia. Na druhom stupni 
základných škôl sa zamerali na problematiku sexuálnej výchovy, plánovaného rodičovstva, 
ochrany pred ochoreniami prenášajúcich sa pohlavným stykom, na prevenciu alkoholizmu 
a drogových závislosti. 
Poskytovali laickú prvú pomoc pri drobných poraneniach v mieste svojho pôsobenia 
v prípade potreby privolávali RZP. 
Pravidelná bola spolupráca s lekármi prvého kontaktu. Na základe požiadania lekárov 
zabezpečovali účasť na povinnom očkovaní v rodinách. Ďalej sa podieľali na zabezpečovaní 
účasti Rómov na preventívne prehliadky, vybavovali resp. pomáhali vybavovať preukazy 
zdravotného poistenia. Zabezpečovali dopravu detí na očkovanie proti TBC na základe 
požiadaviek príslušného lekára. KPVZ v priebehu mesiaca máj a jún sa zúčastnili  I. a II. 
etapy DDD akcie a v III. etapy v dňoch 28.9. – 2.10.2009 v rómskych osadách v okresoch 
Poprad, Kežmarok, Levoča, kde zabezpečovali spolu s koordinátorkou kontrolu pri poučovaní 
rómskych obyvateľov o zásadách ochrany a bezpečnosti v súvislosti s akciou. Zdôrazňovali 
a vysvetľovali význam prebiehajúcej akcie pre zlepšenie stavu obytného prostredia 
v rómskych osadách v náväznosti na ochranu zdravia obyvateľstva.   
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
V spolupráci s NsP Poprad, Kežmarok, Levoča analyzujeme výskyt vrodených vývojových 
chýb u detí zo štatistických hlásení, ktoré sú nám z novorodeneckých oddelení zasielané. Po 
analýze celoročných údajov vraciame poskytovateľom spätnú informáciu s grafickým 
spracovaním.  
ONKO odd. NsP Poprad nám poskytuje informácie o výskyte nových prípadov nádorových 
ochorení z okresov Poprad a Kežmarok. Z okresov Levoča si informácie získavame 
z jednotlivých lôžkových odd. NsP. Incidencia nádorových ochorení je spracovaná podľa 
medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb – MKCH -10.  
V rámci sledovania zdravotného stavu analyzujeme listy o prehliadke mŕtveho z okresov 
Poprad, Kežmarok a Levoča. Z listov sa zisťujú najčastejšie príčiny úmrtia obyvateľstva  
okresov ako celku a samostatne majoritnej a rómskej populácie aj podľa integrácie rómskeho 
etnika.  
V rámci analýzy zdravotného stavu obyvateľstva spádových okresov sú využívané aj 
štatistické spracovania obyvateľstva ŠÚ SR v Prešove. 
Výsledky analýz sú využívané pri zdravotne výchovných aktivitách počas celého roka a to 
pracovníkmi všetkých oddelení RÚVZ. 
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11. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy. 
 
Národný program prevencie obezity a nadváhy je realizovaný z veľkej časti pri poradenskej 
činnosti v základnej poradni zdravia a v Poradni zdravej výživy u klientov s rizikom nadváhy 
a obezity. V spolupráci s HDM sa tejto problematike venuje pozornosť v rámci zvyšovania 
zdravotného uvedomenia u detí v základných a materských školách, kde sú pripravované pri 
príležitosti významných dní akcie týkajúce sa propagácie správnej výživy. 
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcii 
 
S účinnosťou od 1.4. 2009 začala platnosť novely zákona 377/2004 o ochrane nefajčiarov. 
V prvej etape po nadobudnutí účinnosti zákona sme sa zamerali na masmediálne informácie 
o rozsahu zmien týkajúcich obmedzení fajčenia vo všetkých typoch zariadení podliehajúcich 
ŠZD a ÚK. Pracovníci pri každej kontrole okrem iného zisťovali dodržiavanie zákona najmä 
vo vzťahu k oznamu o zákaze fajčenia a oznamu kontrolného orgánu, kde je možné nahlásiť 
nedodržiavanie zákona. Tieto informácie boli zakotvené v každom zázname z kontroly. Na 
odd. Podpory zdravia 1x mesačne boli sumarizované informácie o výsledkoch kontroly 
fajčenia v danom mesiaci a na základe čoho bola spracovaná správa pre ÚVZ SR. 
Z výsledkov predkladaných informácii je zrejmé, že v kontrolovaných subjektoch 
nedochádzalo k porušovaniu citovaného zákona ochrany nefajčiarov. V mesiaci jún bola 
vykonaná s úrovne ÚVZ SR kontrola vykonávania kontroly na dodržiavania zákona 
o ochrane nefajčiarov v OC Max v Poprade. V kaviarni Fajn café bolo zistené porušenie 
zákona na základe čoho ÚVZ SR uložil RÚVZ so sídlom v Poprade uplatniť sankčné 
opatrenie. V druhostupňovom konaní však rozhodnutie o uložení pokút bolo ÚVZ SR 
zrušené. 
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE  
 
 1.  Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
 
                      Pre objektívne zhodnotenie najskôr niektoré štatistické údaje.  
                      V našej spádovej oblasti, kde zabezpečujeme výkon štátneho zdravotného 
dozoru, evidujeme 112 predškolských zariadení pre deti predškolského veku. Základných 
škôl, vrátane spoločných právnych subjektov (ZŠ s MŠ) je 81 a na úseku stredného školstva 
evidujeme spolu 30 školských zariadení. Vzdelávanie sa poskytuje aj v špeciálnych 
základných školách (10). Väčšina z nich (7) má aj dislokované učebne v iných školských 
objektoch (10), kde chodia žiaci podľa miesta bydliska. 
                      Počet detí v v materských školách je 5 685, žiakov na základných školách, 
vrátane žiakov špeciálnych základných škôl,  je 23 415, na stredných školách  je 11 468  
študentov.  
                      Stravovacích zariadení máme 153, výdajných školských jedální je 36.  
Porovnaním so všetkými zariadeniami pre deti a mládež to predstavuje 81,11% zariadení, 
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ktoré zabezpečujú stravovanie so zreteľom na zásady správnej výživy a výberu zdravých 
potravín.  
V súvislosti s realizáciou projektu „Schéma školského ovocia“ a „Školské mlieko“ na jednej 
ZŠ okresu Kežmarok sa plánuje od januára 2010 prevádzka školského bufetu, kde bude 
sortimentom iba ovocie a mliečne výrobky.  
                    Pritom príprava stravy na úseku detí a mládeže sa zabezpečuje v zmysle 
najnovšie platných receptúr pre školské stravovanie, aj v zmysle odporúčaných výživových 
dávok pre jednotlivé vekové kategórie. 
                    Z našich skúseností v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach 
spoločného stravovania vyplýva, že skladba obedov, resp. celodenného  stravovania detí 
a mládeže maximálne zohľadňuje požiadavky zásad správnej výživy a  pestrosti jedál. 
Zostava jedálnych lístkov rešpektuje aj celotýždennú frekvenciu jednotlivých druhov jedál ( 
počet mäsitých, múčnych, polomäsitých, zeleninových jedál). 
Každoročne, minimálne jeden krát na poradách s vedúcimi stravovacích zariadení, metodicky 
usmerňujeme ich prácu vo vzťahu k dodržiavaniu požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť 
vyrábaných hotových pokrmov, skladby a pestrosti jedálnych lístkov, oboznamujeme ich 
s legislatívnymi opatreniami na úseku spoločného stravovania.                     
                 Orgán verejného zdravotníctva sa podieľa na zdravotne výchovnom pôsobení na 
úseku ozdravenia výživy mladej generácie aj propagáciou v tejto oblasti ( distribúcia letákov 
na školy pri príležitosti Sv. dňa potravín, prednáškami a besedami (37) na tému ako zdravo 
žiť, aby mladá generácia nastúpila na iný trend aj v oblasti  stravovania a správnych 
stravovacích návykov. To najdôležitejšie rozhodnutie a usmerňovanie však zostáva 
v rodinách.   
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 
 
                    Ako bolo už vyššie spomenuté, orgán verejného zdravotníctva podporuje 
metodicky, zdravotno-výchovnými aktivitami pôsobenie na mladú generáciu v oblasti zmeny 
stravovacích návykov a presunu k zdravším potravinám. Zdôrazňuje riziká vzniku 
civilizačných ochorení v dôsledku nesprávnej výživy, hovorí o následkoch zvýšeného príjmu 
a zníženého výdaja energie. Pri príležitosti Svetové dňa potravín (16.10.2009) všetky školské 
zariadenia elektronickou poštou obdržali propagačné materiály z oblasti zdravého stravovania 
a výberu zdravých potravín. 
 Je to však dlhodobý proces, ktorého výsledky budú badateľné v dlhšom časovom horizonte. 
V priebehu roka pribudla aj propagácia k projektu „Schéma školského ovocia“. Názorné 
materiály vybraných druhov ovocia a zeleniny, prítomnosť dôležitých vitamínov, stopových 
prvkov, ich pozitívne pôsobenie na zdravie ako prevencia civilizačných ochorení,  sme už 
v apríli  2009 distribuovali na všetky školy taktiež elektronickou poštou. Aj na webe nášho 
RÚVZ sú tieto materiály. Doposiaľ je zapojených z celého regiónu 23 predškolských a 8 
školských zariadení, spolu 31. Je predpoklad, že pribudnú aj ďalšie. 
 
 
 3.   Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania      
 
               Program „ Školské mlieko“ sa stretol s priaznivou odozvou. Za zvýhodnené ceny 
môžu stravovacie zariadenia pre deti a mládež nakupovať mlieko a vybrané mliečne výrobky 
a ponúkať v rámci stravovania svojím stravníkom, prípadne ako doplnkové stravovanie. Toto 
mlieko sa však nesmie použiť pri tepelnej príprave pokrmov.  
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               V našom regióne je záujem najmä o mlieko. Mlieko sa ponúka ako súčasť obeda 
v prípade múčnych jedál, aj v prípade, sa kde podávajú mliečne desiate na školách. 
V predškolských zariadeniach aj pri podávaní desiat a olovrantov. Podľa dostupných 
informácií najrozšírenejšie využitie je v okrese Poprad a v okrese Kežmarok. V okrese 
Levoča je záujem nižší. Percentuálne to predstavuje  v okrese Poprad 47,46% MŠ a 67,64% 
ZŠ, v okrese Kežmarok 68,42% MŠ a 50,0% ZŠ a v okrese Levoča je to 40,74% MŠ 
a 35,29% ZŠ. 
               Na poradách vedúcich stravovacích zariadení pri zahájení tohto projektu bol 
pozvaný aj zástupca Tatranských mliekarní. Ušetrením finančných prostriedkov za mlieko sa 
pestrosť jedálneho lístka obohacuje ovocím, šalátmi, čo najmä v najmä v mimosezónnom 
období je veľmi priaznivé. Niektoré stravovacie zariadenia aj pri príležitosti Sv. dňa mlieka si 
pripravia ochutnávky mliečnych  kokteilov, tvarohových termixov a podobne. Na pozvanie 
troch škôl aj pracovníčka RÚVZ  pri tejto príležitosti  žiakov oboznámila s výhodami 
konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie, najmä pre dôležitosť prítomnosti 
vápnika.   
                V snahe propagovania konzumácie mlieka v školskom stravovaní chceme byť aj 
naďalej školám nápomocní (vedomostné súťaže, kreslenie plagátov, akcia „Deň mlieka“, 
letáky). 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich  nápojov  
 
    Pitný režim je dôležitou súčasťou stravovacieho režimu, ale má svoj význam aj pre oblasť 
duševného zdravia pri sústredení a pozornosti žiaka na vyučovaní.  
   Všetky predškolské zariadenia pitný režim maximálne dodržiavajú. V sortimente majú 
najmä rôzne druhy čajov, ale aj sladké šťavy. Vo väčších predškolských zariadeniach 
dokonca každá trieda má svoje termosové nádoby a počas prevádzky si z centrálnej kuchyne 
prinášajú čaj, alebo si ho pripravujú v triede vo varných kanviciach. A samozrejme, pitný 
režim je povinný aj pri podávaní jedál. Na tomto úseku dodržiavania pitného režimu nie sú 
problémy. Pri poradách vedúcich stravovacích zariadení pripomíname, aby v jedálnom lístku  
neprevažovala ponuka presladených, farbených nápojov.  
   Na školách sú sporadicky (najmä na stredných) inštalované nápojové automaty. 
Z celkového počtu škôl  prevádzka nápojových automatov je iba asi v 5-tich% zariadení. 
Tam, kde sa ponúka stravovanie, je pitný režim v rámci obeda zabezpečený. Stredoškolská 
a učňovská mládež si rieši pitný režim po svojom – buď si prinesú so sebou do školy, alebo 
nakupujú v najbližšom občerstvovacom  zariadení pri škole.   
        Na I. stupni ZŠ je pravidlom, že žiaci si nosia nápoj (čaj) z domu, ale aj v školách II. 
stupňa sa trendovo pitný režim zabezpečuje. Vidíme to pri kontrolách, že žiaci majú na 
laviciach 0,5 l minerálky. V tomto smere konštatujeme pozitívny trend. Ale je pravdou aj to, 
že sýtené, ochutené sladené nápoje sú vo väčšej obľube.   
        V rámci projektu „Schéma školského ovocia“  sú v ponuke aj niektoré druhy ovocných 
štiav lisovaných za studena za výhodné ceny. 
             
         5.  Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám 
a drogových závislostiam  
 
         6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov 
a študentov, ako aj u učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 
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V súvislosti s plnením vládneho programu boja proti drogám a drogovým závislostiam sa 
v našom regióne každoročne realizujú prieskumy zamerané na zistenie situácie v zneužívaní 
návykových látok u žiakov a študentov, ich postojov a názorov k tejto problematike, ale aj 
názorov pedagógov na vytváranie edukačných programov z oblasti prevencie v rámci 
vyučovania na školách. Pri monitorovaní boli používané celoslovenský štandardizované 
dotazníky o tabaku, alkoholu, drogách  pre žiakov a študentov (TAD1 a TAD2) a pedagógov 
(TAD3). Monitorovali sme aj názory študentov prostredníctvom anonymných dotazníkov 
o zdravotných dôsledkoch z fajčenia.  
 
Školský prieskum u žiakov základných škôl o tabaku, alkohole a drogách 
(TAD1,TAD2,TAD3) 
 
         Naše RÚVZ tak, ako v roku 2008, aj v priebehu roka 2009 zabezpečilo na regionálnej 
úrovni opakované monitoringy a zbery údajov o tabaku, alkohole a drogách podľa 
štandardizovaných dotazníkov (TAD1,TAD3) na štyroch ZŠ (Liptovská Teplička, Šuňava, ul. 
Štefánikova Spišská Belá, ul. G.Haina Levoča). Do monitoringu bolo celkovo zapojených 
721 respondentov a 70 učiteľov, pričom do monitoringu na stredných školách (TAD2) boli 
v I. polroku 2009 zapojené dve školy (SOŠ Kušnierska Kežmarok a SOŠ Kukučínova 
Levoča) s celkovým počtom 134 žiakov. 
Do monitoringu o zdravotných dôsledkoch z fajčenia a názory študentov na celospoločenské 
otázky v problematike zákazu fajčenia, boli vybrané tri stredné odborné školy (ul. 
Pradiarenská Kežmarok, Poprad-Veľká a SOŠ Bijacovce) s počtom 282 respondentov.  
 V priebehu letných prázdnin boli údaje zadávané do programu, analyzované 
a výsledky v tabuľkovej a grafickej forme spolu so správou zasielané v septembri a októbri  
2009 každej škole.           
          Z výsledkov TAD1 a TAD2 analyzované údaje z oblasti sociálneho prostredia 
respondentov vykazujú 40,47% fajčiarov otcov a 21,8% fajčiacich matiek. Na otázku, či fajčí 
ich dobrý kamarát, kladne odpovedalo 45% žiakov. Takmer polovica respondentov (43,3%) 
priznala, že už má za sebou prvé pokusy s cigaretou. Najviac žiakov svoju prvú cigaretu 
vyskúšalo vo veku 10 rokov. Ponuku alkoholu zo strany dospelých uviedlo až 47,5% žiakov. 
K tomu, že sa niekedy pripili, sa priznalo 23,1% žiakov. Z celého súboru 3,8% žiakov 
uviedlo, že fajčili marihuanu. Tí, ktorí to ešte neskúšali, z nich 7,12% by sa dalo nahovoriť na 
jej vyskúšanie. Informácie o fetovaní vo svojom okolí uviedlo 14,5% žiakov.  
           Na otázku, čo spôsobuje droga, najčastejšie žiaci odpovedali, že následkom sú vážne 
ochorenia a smrť. Iba 20,8% žiakov „vystihlo“ to najdôležitejšie - že droga vytvára závislosť, 
návyk.  
            Zisťovali sa aj postoje učiteľov (TAD3) vo vzťahu k fajčeniu a uplatňovania prvkov 
prevencie vo výchovne vzdelávacom procese. V súbore bolo 70 učiteľov. Iba 4,3% učiteľov 
sú denní fajčiari. 26,4% učiteľov absolvovalo 1-2 dňové školenie o prevencii drogových 
závislostí. V sledovaných školách sa realizujú programy „Ako poznám sám seba“ „Škola bez 
alkoholu a cigariet“, „Škola podporujúca zdravie“. 
Získané výsledky sú zdravotne výchovným materiálom, ktorý poslúži nám i pedagógom pri 
intervencii v oblasti výchovy a podpory zdravia mladej generácie. 
 
Výsledky prieskumu prevalencie fajčenia a vedomostí o zdravotných dôsledkoch z 
fajčenia 
 
Skupina 282 respondentov z troch stredných odborných škôl svoje vedomosti o zdravotných 
dôsledkoch z fajčenia na orgány dýchacej a tráviacej sústavy potvrdila. Slabšie sú vedomosti 
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o vplyve fajčenia na etiológiu vzniku ochorení ako sú rakovina močového mechúra, 
ochorenia ciev na končatinách, ochorenia koronárnych ciev. 
Nemajú vyhranený postoj k celospoločenským opatreniam, ich názory v oblasti prevencie za 
nefajčenie nespĺňajú očakávané výsledky.  
V súvislosti s propagáciou a edukáciou zdravého spôsobu života v oblasti prevencie za 
nefajčenie boli v 15-tich školách vykonané prednášky a besedy. 
 
 
F. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie  u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ. 
           Vo februári 2009 sa praktickým lekárom, ktorí vykonávajú očkovanie a zdravotníckym 
zariadeniam zaslal očkovací kalendár, podľa ktorého sa očkovanie malo vykonávať. Išlo 
o povinné pravidelné očkovanie a preočkovanie u osôb, ktoré dosiahli určitý vek. V priebehu 
roka 2009 boli očkujúci lekári informovaní na našej webovej stránke o zmene v kategorizácii 
vakcín k 1.1., 1.4., 1.7. a následne k 1.10.2009, o indikačných obmedzeniach očkovacích 
látok.  
       Pri hlásení  prenosných ochorení sa postupovalo v zmysle platného zákona, ochorenia 
boli hlásené podľa kategórii. U suspektných prípadov nákaz preventabilných očkovaním sa 
postupovalo podľa štandardných definícii prenosných ochorení podliehajúcich ohlasovacej 
povinnosti a tiež odber materiálu na laboratórne vyšetrenie s cieľom potvrdenia diagnózy. 
V r. 2009 boli hlásené dve ochorenia na pertusis v okrese Kežmarok a Poprad. Realizáciu 
imunizácie vykonávali ošetrujúci lekári.         
 
2. Vyhodnotenie zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu  
      okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. 
Kontrola očkovania bola podľa usmernenia ÚVZ SR vykonaná k 31.8.2009. Vo všetkých 
troch okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča bola pri kontrole očkovania zistená zaočkovanosť 
– od 97,4% (základné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze v okrese Levoča ročník 
2008) do 100% u všetkých druhov pravidelného očkovania a vo všetkých ročníkoch 
narodenia.  
Väčšina očkujúcich pediatrov nám zasielala mesačné písomné hlásenia o vykonaných 
očkovacích výkonoch. Neúčasť na očkovaní, hlavne rómskych detí sa riešila formou 
zapojenia komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy, týka sa to hlavne očkovania proti 
TBC.  
     
 
G. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. 
V súlade s úlohou boli v roku 2009 vykonávané kontroly u subjektov s rozhodnutiami o 
vyhlásení rizikových  prác. Na základe týchto kontrol bolo vydaných 25 rozhodnutí 
o rizikových prácach. Z dôvodu útlmu až pozastavenia výroby nás požiadali ďalšie 
spoločnosti o predĺženie termínov vykonania objektivizácie a tým aj vydania – zosúladenia 
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rozhodnutia o vyhlásení rizikových prác s novou legislatívou. V roku 2009 sa u najväčších 
podnikov z hľadiska PPL problematiky (Tatravagónka, a.s., Poprad; spoločnosti sústredené 
pod konzorciom Chemosvit, a.s., Svit) prejavila činnosť pracovných zdravotných služieb 
(ProCare Bratislava, pobočka Košice, Nemocnica Poprad), ktoré zahájili plošné 
objektivizácie všetkých pracovísk. V súčasnom období prichádzajú z týchto spoločností 
žiadosti o schválenie prvých prevádzkových poriadkov spolu s posudkami o riziku. Na 
základe týchto posudkov očakávame žiadosti o vyhlásenie rozhodnutí o rizikových prácach. 
Zameraním ŠZD bolo aj sledovanie intervalov a výsledkov lekárskych preventívnych 
prehliadok a zaraďovanie pracovníkov do pracovného procesu v rámci posúdení zdravotného 
stavu pracovnou zdravotnou službou kde sme upozorňovali na vyplňovanie tzv. 
dotazníkového systému zdravotnej spôsobilosti, kde dochádzalo k mylnému zaškrtávaniu 
zdravotnej spôsobilosti (zaškrtnuté zdravotne spôsobilý aj zdravotne spôsobilý s obmedzením 
aj zdravotne nespôsobilý alebo neoznačené vôbec žiadne).  
Aj naďalej vedieme evidenciu rizikových prác okresov Poprad, Kežmarok a Levoča, počtu 
pracovníkov a druhu rizikového faktora v programe ASTR, ktorý však svojimi parametrami 
nevyhovuje súčasným potrebám (zmena číselníkov a pod.).  
Kontroly na prácu s veľmi jedovatými a jedovatými látkami zameriavame hlavne na plnenie 
povinností z hľadiska platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti osôb manipulujúcich 
s týmito látkami. Od začiatku roka sme vydali 6 rozhodnutí na odstránenie azbestu zo stavieb 
s vykonávaním v druhom polroku tohto roku. Zúčastnili sme sa spoločnej kontroly 
s inšpektorátom práce na stavbe pri odstraňovaní azbestu. 
V prvom polroku neboli žiadne návrhy zamestnávateľov na zaradenie prác s rizikom 
psychickej pracovnej záťaže.  
Za sledované obdobie sme prešetrovali 3 prípady poškodení zdravia v položke 29 
(Traumatická vazoneuróza, Sy. canalis carpi l.dx., epikondylitis radialis et ulnaris humeri 
bilat., arthrosis acromioclavicularis l. sin., Arthrosis DIP man. L. utrq., Raynaudov sy. HK. so 
záverom - potvrdená) Dva prípady sú v štádiu šetrenia. V spolupráci s KPLaT sme 
prešetrovali 1 podozrenie na ochorenia chrbtice vo vzťahu k profesii šička z hľadiska PPL 
nepredpokladáme súvislosť s prácou. 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
So spoločnosťou Whirlpool Slovakia, s.r.o., Poprad vznikla dohoda o pokračovaní projektu 
zdravé pracoviská formou druhej etapy vyšetrenia pracovníkov. Bol vytvorený menný 
zoznam pracovníkov, ktorí sa zúčastnia projektu, z 350 pracovníkov zúčastnených v prvej 
etape bolo k dispozícii 80 pracovníkov. Podľa dohody mala druhá etapa začať v septembri 
2009 ale z dôvodov úsporných opatrení sa táto etapa presunula zatiaľ na neurčito. 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
V roku 2009 pokračoval štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci zameraný 
na povinnosti zamestnávateľov. V rámci týchto kontrol sa kontrolovali prevádzkové poriadky 
pre prácu s chemickými látkami, biologickými faktormi, fyzikálnymi faktormi a žiarením 
a nakladanie s nebezpečným odpadom čoho výsledkom bolo schválených 76 prevádzkových 
poriadkov pre prácu s chemickým faktormi, 21 prevádzkových poriadkov pre prácu 
s biologickými faktormi, 20 prevádzkových poriadkov pre prácu s expozíciou hlukom, 2 
prevádzkové poriadky pre prácu s expozíciou vibráciám, 11 prevádzkových poriadkov 
s expozíciou elektromagnetickému poľu, 1 prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou 
laseru a 36 návrhov na nakladanie s nebezpečným odpadom.  
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V súvislosti z touto kontrolou bola zisťovaná aj informovanosť zamestnancov o možných 
rizikách vyplývajúcich z jednotlivých faktorov pracovného prostredia pomocou dotazníkov 
informovanosti zamestnancov (spolu rozdaných 35 dotazníkov). 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
Preventívne služby pre zamestnancov sú stále zabezpečované aj zmluvnými lekármi. 
V popradskom regióne oprávnenie vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby získali 
dve organizácie a to v termínoch 2.10.2007 a 1.11.2007. Pri výkone ŠZD sa stretávame aj 
s odmietnutím zmluvy zo strany PZS z dôvodu naplnenia zmluvných kapacít alebo 
nezaujímavých resp. neefektívnych (ekonomicky) podmienok. 
Identifikáciu nebezpečenstiev hlavne z fyzikálnych, chemických, biologických faktorov práce 
a pracovného prostredia a sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov z hľadiska 
intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov sledujú a evidujú vo 
firmách, kde sú samostatne vyčlenené, odbory /referáty bezpečnosti a ochrany zdravia/. 
Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným 
nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia vykonávajú na zmluvnom základe 
odborné útvary RÚVZ so sídlom v Poprade, podobne aj poradenstvo a konzultáciu opatrení 
z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov. U firiem kde sú už 
podpísané zmluvy s PZS prebiehajú objektivizácie faktorov pracovného prostredia 
a spracovanie a príprava posudkov o riziku. V súvislosti s touto činnosťou sa stretávame 
s tým, že PZS „nariadi“ právnemu subjektu vypracovanie posudku alebo prevádzkového 
poriadku ale sama ho odmieta vyhotoviť. 
V roku 2009 sa u najväčších podnikov z hľadiska PPL problematiky (Tatravagónka, a.s., 
Poprad; spoločnosti sústredené pod konzorciom Chemosvit, a.s., Svit) prejavila činnosť 
pracovných zdravotných služieb (ProCare Bratislava, pobočka Košice, Nemocnica Poprad), 
ktoré zahájili plošné objektivizácie všetkých pracovísk. V súčasnom období prichádzajú 
z týchto spoločností žiadosti o schválenie prvých prevádzkových poriadkov spolu 
s posudkami o riziku. Na základe týchto posudkov očakávame žiadosti o vyhlásenie 
rozhodnutí o rizikových prácach. 
Zameraním ŠZD bolo aj sledovanie intervalov a výsledkov lekárskych preventívnych 
prehliadok a zaraďovanie pracovníkov do pracovného procesu v rámci posúdení zdravotného 
stavu pracovnou zdravotnou službou kde sme upozorňovali na vyplňovanie tzv. 
dotazníkového systému zdravotnej spôsobilosti, kde dochádzalo k mylnému zaškrtávaniu 
zdravotnej spôsobilosti (zaškrtnuté zdravotne spôsobilý aj zdravotne spôsobilý s obmedzením 
aj zdravotne nespôsobilý alebo neoznačené vôbec žiadne). 
Ďalšími prioritami sú intervaly a výkony lekárskych preventívnych prehliadok. Výsledkom 
ŠZD bolo zistenie, že posudky zdravotnej spôsobilosti neobsahujú potrebné náležitosti – na 
posudku nie je informácia o zaradení pracovníka do jednej z kategórie rizikových prác 
v súlade s platným rozhodnutím o rizikových prácach,  vyznačená spôsobilosť, neuvádzané 
faktory na pracovisku, nie je dokonca uvádzaná – nevyznačená spôsobilosť na výkon práce. 
Lekári PZS často nemajú informácie o potrebnom rozsahu výkonu LPP.  
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H. OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
 
V rámci tejto úlohy sú aktivity zamerané na 4 prioritné ciele. RÚVZ so sídlom v Poprade 
plnil úlohu, týkajúcu sa pitnej vody. Úloha bola plnená predovšetkým vykonávaním 
monitoringu kvality pitnej vody na spotrebisku (vyhodnotené v úlohe č. 4), ďalej výkonom 
štátneho zdravotného dozoru a ďalšími aktivitami, ako bol napr. Svetový deň vody. Priebežne 
počas celého roka bolo poskytované záujemcom poradenstvo o kvalite pitnej vody, prípadne 
o jej zdravotnom zabezpečení, prednostne pre tehotné ženy a rodiny s malými deťmi.  
 V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo vo všetkých troch okresoch Poprad, 
Kežmarok, Levoča odobratých a vyšetrených 19 vzoriek pitnej vody z viacerých 
vodárenských zdrojov (Tatranská Štrba, Štôla, Žiakovská Poľana, Tatranská Kotlina, 
Tatranská Lomnica, Červený Kláštor, Levoča) s celkovou závadnosťou 31,6 % (6 vzoriek). 
V posledných dňoch mesiaca jún po intenzívnej zrážkovej činnosti došlo k zaplaveniu 
individuálnych vodných zdrojov v obci Jurské v okrese Kežmarok.  
 Počas Svetového dňa vody bolo vyšetrených 11 vzoriek vody v ukazovateli 
dusičnany, z ktorých 2 vzorky boli závadné. Okrem toho bolo poskytované poradenstvo 
o kvalite pitnej vody, zásobovaní obyvateľov pitnou vodou, o spôsobe dezinfekcie pitnej 
vody a pod. 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania environmentálneho hluku 
 
RÚVZ so sídlom v Poprade túto úlohu neplní. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
 
V spádovom území RÚVZ so sídlom v Poprade sa nevyužívajú prírodné vody na kúpanie, 
takže bola plnená len prvá časť úlohy. 
 K jej plneniu sa využívali výsledky monitoringu kvality pitnej vody na spotrebisku 
a výsledky štátneho zdravotného dozoru. Taktiež bola vyšetrovaná kvalita pitnej vody vo 
verejných studniach a prameňoch vo všetkých troch okresoch. Celkovo bolo odobratých 30 
vzoriek vody z verejných studní so závadnosťou 73,3 % (22 vzoriek). Jednalo sa napr. o  
závadnosť mikrobiologickú a vyšší obsah železa a mangánu v obci Jurské a Bušovce, 
o chemickú závadnosť v obci Vydrník a v Domaňovciach o chemickú a mikrobiologickú 
závadnosť. 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
 
Úloha bola plnená RÚVZ so sídlom v Poprade v obidvoch častiach. 
 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch bola pravidelne sledovaná podľa 
vypracovaného harmonogramu v zmysle  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a 
rozvoji verejného zdravia  a doplnení niektorých zákonov a NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej 
na ľudskú spotrebu, vo všetkých troch okresoch, spadajúcich do pôsobnosti RÚVZ so sídlom 
v Poprade. 
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V okrese Poprad bolo odobratých  v rámci monitoringu 64 vzoriek pitnej vody z verejných 
vodovodov, pričom 4 vzorky (2 x vodovod  Smokovce, Gerlachovský vodovod a vodovod 
Tatranské Zruby) boli závadné (6,3 % závadnosť). 
 V okrese Kežmarok bolo odobratých 55 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov 
so závadnosťou 10,9 % (6 vzoriek, a to z vodovodov Spišská Belá, Červený Kláštor, Zálesie, 
Reľov, Spišské Hanušovce a Ihľany).  
 V okrese Levoča bolo odobratých 68 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov 
s 11,8 % závadnosťou (8 vzoriek, a to z vodovodov v Baldovciach, Jablonove, Pavľanoch, 
Spišskom Hrhove, Toryskách a Levoči - Závade) .   
Kvalita vody na kúpanie bola sledovaná na umelých kúpaliskách v okresoch Poprad 
a Kežmarok, v okrese Levoča sa umelé kúpalisko nenachádza.  
V okresoch Poprad a Kežmarok sa nachádzajú umelé kúpaliská jednak ako súčasť 
ubytovacích zariadení s celoročnou prevádzkou a jednak ako komplexné areály s využívaním 
niektorých bazénov celoročne, iných len sezónne (Aquacity Poprad, TK Vrbov).  
 Z vonkajších a vnútorných bazénov v areáli Aquacity Poprad bolo celkovo odobratých 
55 vzoriek bazénovej vody so závadnosťou  5,5 % (3 vzorky – prekročená hodnota voľného 
chlóru). 
 Z ostatných bazénov v okrese Poprad s celoročnou prevádzkou bolo odobratých 58 
vzoriek bazénovej vody so závadnosťou  25,9 % (15 vzoriek). Jednalo sa o chemickú 
závadnosť predovšetkým v ukazovateľoch voľný a viazaný chlór a v hoteli Smokovec 
v ukazovateli amónne ióny.  
Na Termálnom kúpalisku vo Vrbove v okrese Kežmarok bolo odobratých 54 vzoriek 
bazénovej vody, z toho bolo 37 vzoriek závadných,  t.j. 68,5 % závadnosť (detský zadný 
bazén, malý detský bazén – prekročená hodnota viazaného chlóru a sedací bazén – 
mikrobiologická závadnosť). 
V ostatných bazénoch v okrese Kežmarok bolo odobratých 15 vzoriek bazénovej vody, z toho 
3 vzorky boli závadné (20 %). Jednalo sa o prekročenú hodnotu voľného chlóru v bazéne 
hotela Golf International vo Veľkej Lomnici a v hoteli Eland  v Spišskej Starej Vsi.   
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a 
zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu enviromentálneho zdravia 
 
RÚVZ so sídlom v Poprade túto úlohu neplní. 
 
NRC PRE PREDMETY BEŽNÉHO POUŽÍVANIA A OBALOVÉ 
MATERIÁLY 
 
1. Zabezpečiť hodnotenie zdravotnej bezchybnosti materiálov a predmetov určených 
na styk s potravinami na základe požiadaviek právnických a fyzických osôb. 
 
Na základe žiadostí výrobcov zo SR, krajín EÚ a dovozcov z tretích krajín bolo laboratórne  
vyšetrených a posúdených 1053 vzoriek rôznych výrobkov určených na styk s potravinami.  
 
2. Zabezpečiť hodnotenie zdravotnej bezchybnosti materiálov prichádzajúcich do 
styku s pitnou vodou na základe požiadaviek právnických a fyzických osôb. 
 
Na základe žiadostí výrobcov zo SR, krajín EÚ a dovozcov z krajín EÚ a tretích krajín bolo 
laboratórne vyšetrených a posúdených z hľadiska zdravotnej bezpečnosti 45 vzoriek 
výrobkov (náterové hmoty, betónové tvarovky, časti tlakových rúr, kovové tvarovky) 
určených na styk s pitnou vodou. 
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Vypracovaných bolo 31 písomných posudkov pre žiadateľov zo SR na základe predloženej   
dokumentácie.  
 
3. Pripravovať odborné stanoviská z oblasti predmetov bežného užívania a obalových 
materiálov prichádzajúcich do styku s požívatinami pre riaditeľa ÚVZ SR. 
 
Pre potreby ÚVZ SR bolo vypracovaných 12 odborných stanovísk vo vzťahu k hodnoteniu 
a posudzovaniu bezpečnosti materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. 
 
4. V oblasti obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami 
a pitnou vodou zabezpečovať poradenskú a konzultačnú činnosť. 
 
Bolo poskytnutých 152 konzultácií pre výrobcov, dovozcov a pracovníkov RÚVZ v tejto 
oblasti. 
 
5. Prostredníctvom ÚVZ SR koordinovať výkon štátneho zdravotného dozoru v oblasti 
obalov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a pitnou vodou.    
 
Naše pracovisko je koordinátorom úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na 
styk s potravinami. V súvislosti s výkonom úradných kontrol boli vypracované nasledujúce 
dokumenty pre všetky RÚVZ v SR, ktoré sú súčasťou MANCP :  
• Metodický pokyn k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi 
určenými na styk s potravinami 
• Usmernenie orgánov verejného zdravotníctva pre výkon úradných kontrol nad 
materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami 
• Metodický pokyn ku kontrole vyhlásení o zhode a podpornej dokumentácie   
V rámci výkonu úradných kontrol bolo laboratórne vyšetrených a posúdených 112 výrobkov, 
ktoré svojim materiálovým zložením môžu predstavovať zdravotné riziko pre spotrebiteľov. 6 
výrobkov bolo posúdených ako nevyhovujúcich legislatívnym predpisom, následne boli 
stiahnuté z trhu a hlásené v systéme RASFF. 
 
V súvislosti s problematikou 4-metylbenzofenónu a benzofenónu migrujúcich z kartónových 
obalových materiálov bol realizovaný monitoring výskytu týchto látok u používateľov 
tlačiarenských farieb a monitoring migrácie týchto látok z obalových materiálov do potravín. 
Informácia bola poskytnutá EK aj EFSA. 
 
6. Podieľať sa na príprave legislatívnych návrhov v problematike obalových 
materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou a potravinami. 
 
Pripomienkovaný bol návrh nariadenia EP a Rady o uvádzaní na trh a používaní biocídnych 
výrobkov. 
 
7. Aktívne pôsobiť v medzinárodnej sieti národných referenčných centier pre obalové 
materiály krajín Európskej únie so zameraním na riešenie legislatívnych požiadaviek 
a prípravu analytických metód zameraných na analýzu kontaminantov obalových 
materiálov. 
 
V rámci siete národných referenčných laboratórií sa aktívne podieľame na príprave 
nasledujúcich dokumentov : 
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• Usmernenie pre výber podmienok testovania a potravinových simulátorov pri 
testovaní  materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, 
• Usmernenie pre stanovenie validácií analytických metód používaných pri 
testovaní materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, 
 
V rámci spolupráce s Európskou Komisiou sa aktívne podieľame na príprave nového  
nariadenia týkajúceho sa plastových materiálov a predmetov. 
 
NRC PRE MYKOLÓGIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
     NRC pre mykológiu životného prostredia sa  v rámci  výkonu  úradnej  kontroly  potravín  
orgánmi  verejného zdravotníctva  podľa  zákona  č. 152/1995 Z.z.  o potravinách  podieľalo  
na monitorovaní mykotoxínov v potravinách pre dojčatá a malé deti v rámci plnenia úlohy A8 
– Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny a dioxínom 
podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, mykotoxíny s osobitným 
zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti 
a epidemiologicky rizikové druhy potravín.  
 
     V roku 2009 bolo v NRC pre mykológiu životného prostredia vyšetrených 254 vzoriek 
potravín pre dojčatá a malé deti, z toho 136 na obsah patulínu a 118 vzoriek na obsah 
aflatoxínu B1.  
 
     Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (254) bolo 205 vzoriek zo zahraničnej a 49 
vzoriek z domácej produkcie: 
- na obsah patulínu bolo vyšetrených 136 vzoriek, z toho 94 vzoriek zahraničnej 
produkcie, 42 vzoriek z domácej produkcie 
- na aflatoxín B1 bolo vyšetrených 118 vzoriek, z toho 111 zo zahraničnej produkcie a 7 
z domácej produkcie. 
 
     Všetky vyšetrované vzorky na obsah patulínu spĺňali požiadavky  ustanovené Nariadením 
komisie č.1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách – t.j. maximálna hodnota obsahu 10,0 ug/kg. V dvoch vzorkách 
bol zistený obsah patulínu pod limitom kvantifikácie, t.j. menej ako 5,0 ug/kg, v ostatných 
vyšetrených vzorkách prítomnosť patulínu nebola dokázaná. 
  
    Zo 118 vzoriek vyšetrených na obsah aflatoxínu B1 bol v 7 vzorkách zo zahraničnej 
produkcie stanovený obsah aflatoxínu B1 v koncentráciách od 0,050 ug/kg do 0,106 ug/kg, 
z toho v 2 vzorkách zistený obsah aflatoxínu B1 (0,105 ug/kg a 0,106 ug/kg) mierne 
prekračoval ustanovenú maximálnu hodnotu obsahu podľa Nariadenia komisie č. 1881/2006 
– t.j. 0,10 ug/kg a v ďalších 2 vzorkách bol jeho obsah 0,086ug/kg a 0,096 ug/kg, v ktorých 
po zohľadnení neistoty merania súlad s Nariadením tiež nemožno stanoviť. Vo všetkých 
vzorkách so zisteným obsahom aflatoxínu B1 blízko limitnej hodnoty išlo o výrobok Hero 
Sunarka s ôsmimi cereáliami a medom – sušená nemliečna kaša výrobcu HERO GIDA 
SANAYÍ VE Ticaret A.S., Turecko.  
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     Prehľad o počte vyšetrených vzoriek zahŕňajú Tab. 1 a 2. 
 
Tab. 1 – Prehľad o počte vyšetrených vzoriek na vybrané mykotoxíny 
ukazovateľ počet vyšetrených vzoriek  
 
patulín 

zo zahraničnej produkcie 94 
z domácej produkcie 42 
spolu 136 

 
aflatoxín B1 

zo zahraničnej produkcie 111 
z domácej produkcie 7 
spolu 118 

 
spolu 
 
 

zo zahraničnej produkcie 205 
z domácej produkcie 49 
spolu 254 

 
Tab. 2 -  Prehľad o počte vzoriek podľa množstva stanoveného mykotoxínu  
ukazovateľ patulín aflatoxín B1 
limit podľa Nariadenia komisie 
č. 1881/2006* 10,0 ug/kg 0,10 ug/kg 

počet vyšetrených vzoriek 136 118 

počet vzoriek so zisteným  obsahom 
mykotoxínu  <LOQ 2 4 

počet vzoriek so zisteným obsahom  
mykotoxínu v rozsahu LOQ - limit 0 5 

počet vzoriek s obsahom mykotoxínu 
prekračujúcim limit 0 2 

 
Vysvetlivky:  
* -  ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách 
LOQ – limit kvantifikácie: pre patulín – 5,0 ug/kg 
                                           pre aflatoxín B1 – 0,05 ug/kg 
 
 
     NRC pre mykológiu životného prostredia sa tiež podieľalo na monitorovaní ochratoxínu 
A v káve, koreninách a orechoch odobratých v zariadeniach spoločného stravovania v rámci 
sledovania chemického rizika z potravín - úloha II podľa MANCP – Zariadenia spoločného 
stravovania. 
     Vyšetrených bolo 22 vzoriek, z toho 8 vzoriek kávy, 7 vzoriek orechov a 7 vzoriek 
korenín.  
     Obsah Ochratoxínu A  vo vzorkách kávy bol stanovený v koncentráciách 0,51 ug/kg – 
1,93 ug/kg, čo je v súlade s Nariadením komisie č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú 
maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, kde ustanovená 
maximálna hodnota ochratoxínu A v káve je 5,0 ug/kg.   
     V jednej vzorke čierneho korenia bol stanovený obsah ochratoxínu A 0,66 ug/kg, v 
ostatných vyšetrených vzorkách korenín a orechov prítomnosť ochratoxínu A nebola zistená.        
     Všetky skúšané vzorky na obsah ochratoxínu A spĺňali požiadavky príslušnej legislatívy.    
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ŠPECIALIZOVANÉ LABORATÓRIUM 2 MIKROBIOLOGICKÝCH  
ANALÝZ 
 

ÚLOHY VYPLÝVAJÚCE Z AKTUÁLNYCH POTRIEB REGIÓNU: 
 
Ad c) V plnom rozsahu splnené požiadavky zadávateľov (plniacich Projekty a Programy 
i Úradné kontroly) na mikrobiologické skúšky. 
Ad d) Webová stránka je v aktuálnej podobe. 
Ad e)  Na činnosť laboratória nebola podaná žiadna sťažnosť. 
Ad h) V laboratóriu vykonaných 46 kontrol systému manažérstva, 11 horizontálnych 
interných auditov, 3 vertikálne interné audity a 4042 interných skúšok zameraných na 
zabezpečenie kvality výsledkov skúšok. 
 Laboratórium sa zúčastnilo na 4 MPS. Vo všetkých sme dosiahli plnú úspešnosť. 
Ad j) Uskutočnené 4 semináre a 1 miniseminár oddelenia 
 Zabezpečené účasti na SŠ seminároch RÚVZ; 2 prednášky 
 Zabezpečené účasti na VŠ seminároch RÚVZ; 2 prednášky 
  Prednáška na Konzultačnom dni MŽP na ÚVZ SR 
 Prednáška na medzinárodnej odbornej konferencii „Mikrobiológia vody 2009“; 
publikovaná v zborníku z konferencie. 
Ad k) Vypracovaný harmonogram VŠ seminárov RÚVZ; semináre realizované podľa 
harmonogramu; prednášky zbierané do elektronického zborníka VŠ seminárov RÚVZ 
Ad s) Majetkové priznanie VL odovzdané v požadovanom termíne. 
 
 
7. OBLASŤ OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV PROSTREDIA 
 
7.3 Kvalita balených minerálnych a pramenitých vôd: vyšetrených 89 vzoriek. 
7.6       Kvalitat. skúšanie materského mlieka:   vyšetrených 147 vzoriek. 
  
Okrem toho: vody pitné   876 vzoriek 
  vody na kúpanie  266 vzoriek 
vody povrchové  4 vzorky 
vody odpadové  2 vzorky 
dezinf. roztoky  39 vzoriek 
  krvné deriváty   0 vzoriek 
  dialýza – MF   56 vzoriek 
  Aqua purificata  57 vzoriek 
  účinnosť sterilizácie (AUT) 809 vzoriek 
  účinnosť sterilizácie (HVS) 1298 vzoriek 
  pieskoviská   67 vzoriek 
  pracovné ovzdušie  12 vzorky 
  sterilita predmetov  674 vzoriek 
  stery z prostredia výrobní 865 vzoriek 
  stery z nemocníc  1719 vzoriek 
  potraviny   1869 vzoriek   
   
S p o l u   8849  vzoriek 
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Účasť na špecializovaných činnostiach objektivizácie faktorov prostredia: 
 
vyšetrených 92 vzoriek kozmetických prostriedkov z celého Slovenska 
 
NRC PRE PREDMETY BEŽNÉHO POUŽÍVANIA A OBALOVÉ MATERIÁLY 
 
V plnom rozsahu zabezpečené skúšanie vzoriek pre hodnotenie zdravotnej bezchybnosti 
obalových materiálov, PBP a predmetov určených na styk s potravinami a materiálov 
prichádzajúcich do styku s pitnou vodou – 310 vzoriek.  
 
NRC PRE MYKOLÓGIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
 Vyšetrených 340 vzoriek, z toho 312 vzoriek čajov na prítomnosť toxigénnych plesní, 
11 vzoriek sterov, 5 vzoriek plesní na identifikáciu, 10 vzoriek z colného depozitného skladu 
a 2 vzorky dreva . 
 
Za rok 2009 spolu vyšetrených 9591 vzoriek. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Považskej Bystrici 
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý a 
objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.  
a) V rámci výkonu úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách 
bol spracovaný plán odberu a analýzy vzoriek potravín podľa rizikovosti jednotlivých druhov, 
rozsahu výroby dozorovanej prevádzky podľa kategórie rizika. Jednotlivé druhy potravín ako i 
sledované chemické a mikrobiologické riziká vychádzali z harmonogramu rozpracovaného vo 
viacročnom národnom pláne úradnej kontroly, na základe čoho bol spracovaný viacročný ale i 
ročný plán úradnej kontroly potravín na rok 2009 RÚVZ v Považskej Bystrici. 
b) Kontroly v jednotlivých zariadeniach spadajúcich pod dozornú činnosť orgánov verejného 
zdravotníctva boli vykonávané podľa zaradenia zariadenia do stupňa epidemiologickej 
rizikovosti a následnej frekvencie kontrol.  
 
V roku 2009 bolo celkovo registrovaných 1765 zariadení, u ktorých bolo vykonaných 1223 
kontrol. V prevádzkach bolo odobratých 973 vzoriek potravín.  Sterov bolo odobratých v počte 
141. 
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia, 
vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 
20.6.2001, úloha B.2) 
Podkladom pre hodnotenie výživového stavu obyvateľstva je úloha Sledovanie výživového stavu 
vybraných vekových skupín dospelej populácie.  
Táto úloha je plnená priebežne v spolupráci s oddelením podpory zdravia, kde sa vykonáva 
plnenie projektu sledovanie výživového stavu obyvateľstva vybraných vekových skupín dospelej 
populácie. Vyšetrených bolo 80  respondentov, ktorých materiály boli spracované a zaslané na 
ďalšie spracovanie na RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 
Oddelenie hygieny výživy a PBP sa podieľalo na vypĺňaní dát v súvislosti s plnením úloh 
vyplývajúcich z riešenia úloh medzinárodnej spolupráce EFSA pre vytvorenie podrobnej 
databázy konzumácie potravín Európskych krajín. 
Okrem toho sa vykonávala preventívna kontrola v zabezpečovaní kvality potravín a to výkonom 
úradnej kontroly potravín, odberom vzoriek potravín a vykonávaním ich analýzy. V rámci 
plnenia tejto úlohy bolo odobratých 27 vzoriek hotových pokrmov na obsah NaCl.  Vyšetrené 
vzorky vyhovovali vo vyšetrených parametroch požiadavkám platnej legislatívy. 
 
3. Zabezpečiť v spolupráci s oddelením OPZ a ZV RÚVZ v Považskej Bystrici 
skvalitnenie poradenských činností zameraných na:  
- zmeny  stravovacích zvyklostí obyvateľov  
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu 
- informovanie  občanov o zásadách správnej výživy , výživovej skladbe potravín, nových 
druhov potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
 
Táto úloha je plnená v súčinnosti s plnením úlohy sledovania výživového stavu obyvateľstva.   
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4. Zabezpečiť výkon úradnej kontroly potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových  potravín  s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania  
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti  a výživové doplnky.  
Osobitná pozornosť pri výkone úradnej kontroly potravín je venovaná zariadeniam 
zabezpečujúcim výrobu a predaj epidemiologicky  rizikových potravín. Spolu bolo v týchto 
zariadeniach  vykonaných 191 kontrol. V rámci výkonu kontrol bolo odobratých 517 
epidemiologicky rizikových výrobkov k laboratórnemu vyšetreniu, z toho 168 lahôdkárskych 
výrobkov, 179 cukrárskych výrobkov a 170 zmrzlín. Z vyšetrených vzoriek nevyhovovalo 
požiadavkám platnej legislatívy v mikrobiologických ukazovateľoch celkom 1 vzorka. 
Okrem toho bolo vyšetrených 80 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti, vrátane výživových 
doplnkov. Všetky vyšetrené vzorky vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. 
 
5. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky. 
V rámci úlohy boli vykonané kontroly dodržiavania bezpečnosti kozmetických výrobkov v 
oblasti regulovaných látok. Podľa časového harmonogramu boli odobraté vzorky, ktoré boli 
podrobené laboratórnej analýze so zameraním na zistenie prítomnosti potenciálnych alergénov a 
zakázaných látok vo vybraných laboratóriách , celkovo 17 vzoriek. Kontrola bola zameraná i na 
dodržiavanie povinnosti označenia vybraných regulovaných látok v zložení na obale 
kozmetických výrobkov, pričom ani v jednom prípade nebolo zistené porušovanie platnej 
legislatívy. 
 
6. Presadzovať preventívne opatrenia v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny a 
dioxínom podobné PCB, reziduá pesticídov , ťažké kovy, mykotoxíny s osobitným zreteľom 
na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti a 
epidemiologicky rizikové druhy potravín v regióne RÚVZ Považská Bystrica 
Podľa časového harmonogramu boli  vykonané odbery vzoriek sledovaných potravín. V rámci 
zapojenia sa do trvalého monitoringu sledovania cielených úloh bolo odobratých 76 vzoriek 
dojčenskej a detskej výživy na zistenie hladiny kontaminácie dusičnanmi, dusitanmi, 
mykotoxýnmi, patulínom a reziduami pesticídov s negatívnym výsledkom. 
 
7. Rozpracovať spoločné EÚ princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami v 
rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia (ES) 
Európskeho parlamentu a Rady č.882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách v 
zmysle kompetencíí vyplývajúcich zo zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov. 
Úloha bola splnená, oddelenie hygieny výživy rozpracovalo princípy EÚ pre výkon úradnej 
kontroly nad potravinami do viacročného a následne do ročného plánu úradnej kontroly potravín 
pre RÚVZ v Považskej Bystrici. Odborní pracovníci oddelenia hygieny výživy a bezpečnosti 
potravín vykonali v roku 2009 audity a inšpekcie podľa čl.5 (3) nariadenia (ES) č.882/2004 v 
počte 4 prevádzkach zariadení spoločného stravovania. 
 
8. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia pri hlásení zdravotne škodlivých 
potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov Spoločenstva, 
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ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR a RAPEX nad 
kozmetickými výrobkami. 
Úloha bola plnená priebežne, vždy po zaslaných hláseniach o výskyte zdravotne škodlivých 
výrobkov, boli vykonané kontroly a následne zasielané správy na ÚVZ SR. V rámci rýchleho 
výstražného systému o výskyte zdravotne škodlivých potravín boli preverované celkom 9 hlásení 
v počte 23 kontrol. Na základe hlásení boli vykonané námatkové kontroly v určených 
zariadeniach, pričom vo všetkých prípadoch už boli výrobky stiahnuté z  prevádzok, resp. sa tam 
vôbec nenachádzali. V rámci kontroly nad kozmetickými výrobkami bolo v rámci RAPEXU 
zaslaných a preverených 14 hlásení v počte kontrol 125. Tak ako u potravinových výrobkov sa 
tieto už nenachádzali v obchodnej sieti v rámci regiónu RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici. 
 
 
B)  OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých       
    úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
Aktivity na plnenie tejto úlohy boli nasmerované na riešenie programov a projektov, týkajúcich 
sa ozdravenia výživy / sledovanie výživového stavu vybraných skupín populácie SR/, programu 
CINDI, Materských centier, Škôl podporujúcich zdravie, Zdravého mesta, Zdravého pracoviská, 
projektov Mám 65+ a teší ma , že žijem zdravo a Stomatohygieny.  
Konkrétne realizačné výstupy v prvom polroku 2009 boli:   
Školy podporujúce zdravie 
• 4.3.2009 bola vytvorená spolupráca  so ZŠ SNP v Pov. Bystrici a odd. HDM v rámci 
projektu "Dajme šancu deťom s dietou". Následne sme sa podieľali  pri tvorbe projektu 
napísaním časti tematicko- odbornej a intervenčno-poradenskej. Zároveň sme prebrali odbornú 
garanciu za realizáciu projektu. Projekt bol schválený, jeho realizácia prebehne v II. polroku 
2009.  
• 17.3.2009 v ZŠ Lysá pod Makytou bola uskutočnená prednáška /prezentácia v  power-
pointe/ a beseda na tému "Škodlivosť fajčenia" pre žiakov 8. ročníka /celkovo 28 žiakov/ spojená 
s meraním CO vo výdychu. 
• 24.4.2009 bola vytvorená spolupráca so ZŠ Prečín v rámci realizácie projektu "Jedno 
jablko denne". Následne sme sa podieľali pri tvorbe projektu napísaním časti tematicko - 
odbornej a intervenčno-poradenskej. Zároveň sme prebrali odbornú garanciu za realizáciu 
projektu. Schvaľovanie projektu sa uskutoční v II. polroku 2009. 
• 27.4.2009  bola poskytnutá informácia pre riaditeľov ZŠ v našom regióne, týkajúca sa  zv. 
materiálu: "Prevencia samovrážd" určená pre učiteľov a ostatných pracovníkov školstva / 
odoslaná e-mailom/. 
• 21.5.2009 pre žiakov ZŠ v Lysej pod Makytou /5.,6.,7.,8. a 9. ročník/ bolo zrealizované 
interaktívne vzdelávanie venované problematike "Sexuálneho zdravia". 
• 1.6.2009  v ZŠ Brvnište bola uskutočnená realizácia dotazníkovej štúdie "Seniori v rodine 
a v spoločnosti" u 30 žiakov 9. ročníka. 
• 4.6. 2009  v ZŠ Slovanská ul., Považská Bystrica bolo uskutočnené  meranie množstva 
CO vo výdychu u žiakov 9. ročníkov, spojené s besedou o škodlivosti fajčenia /30 žiakov/. V 
tento deň na menovanej škole bola zrealizovaná aj dotazníková štúdia "Seniori v rodine a v 
spoločnosti" u 30 žiakov 9. ročníka.  

516



• 12.6.2009  v ZŠ Lysá pod Makytou boli uskutočnené 2 prednášky pre 3. a 4. ročník na 
tému "Pohybová aktivita detí" spojené s nácvikom správneho držania tela. Pedagógom I. stupňa 
bol odovzdaný súbor cvikov v elektronickej a printovej forme. 
• 12.6.2009 v ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou bola  uskutočnená prednáška pre deti MŠ v 
rámci projektu spojená s praktickým nácvikom správneho spôsobu čistenia zubov a doplnená 
aktuálnym zv. materiálom. 
• 12.6.2009 v ZŠ Lysá pod Makytou bola zrealizovaná prednáška s besedou pre žiačky 5.- 
6. ročníka naväzujúca na zv. aktivitu venovanú "Sexuálnemu zdraviu",  uskutočnenú 21.5.2009.  
• 19.6.2009 bolo uskutočnené rozposielanie /e-mailom/ odborného materiálu s názvom " 
"Sociálne determinanty zdravia školákov" pre ZŠ a SŠ okresov PB, PU, IL spolu s informáciou 
týkajúcou sa  Medzinárodného dňa boja proti drogám 2009.  
• 9.10.2009 na ZŠ Prečín v rámci regionálneho projektu "Jedno jablko denne"  uskutočnené 
prednášky pre 3. a 4. ročník na tému "Pohybová aktivita detí" spojené s cvikmi na chrbticu a 
propagáciou kampane "Vyzvi srdce k pohybu". 
• 16.10.2009 v rámci regionálneho projektu "Dajme šancu deťom s diétou" a pri príležitosti 
Svetový deň potravín v priestoroch jedálne na VI. ZŠ SNP Považská Bystrica uskutočnené 
meranie TK a celkového množstva tuku žiakom a zamestnancom školy /54 klientov/. 
• 28.10.2009 v rámci regionálneho projektu "Dajme šancu deťom s diétou" v spolupráci s 
odd.HDM uskutočnená prednáška s besedou určená rodičom žiakov spojená s meraním celkové 
množstva tuku v tele, TK a individuálnym poradenstvom. Doplnená bola ochutnávkou jedál 
zdravej výživy /šaláty, pomazánky, atď/ a zv. materiálom. 
• 24.11. 2009 na ZŠ Slov. partizánov v Pov. Bystrici v spolupráci s PPP a okresným PZ v 
PB sme uskutočnili prednášky s besedami /v celkovom počte 4/ pre žiakov 6. - 8. ročníkov 
venované problematike fajčenia, drog, chrípke, zdravému životnému štýlu. Nechýbal zv. materiál 
a názorná propagácia / panely/ venovaná problematike drog a fajčenia. Psychologička sa vo 
svojej prezentácii venovala vzťahom chlapcov a dievčat a preventistky okresného PZ oboznámili 
žiakov so trestným zákonom a riešením konfliktov. 
• 24.11.2009  u žiakov 8. ročníka sa v spolupráci s odd. HDM uskutočnila prezentácia 
projektu "Hrou proti AIDS" /1x/. 
• 27.11. 2009 na ZŠ SNP 1484, Pov. Bystrica  pre žiakov 8. ročníkov bola uskutočnená v 
spolupráci s odd. epidemiológie prezentácia projektu "Hrou proti AIDS" /3x/ + poskytnutý zv. 
materiál. 
 
Projekt "Stomatohygiena" 
• 6.5.2009 v ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou boli  realizované 2 zv. prednášky a inštruktáže pre 
žiakov  1. a 2. ročníka. Pedagógom bola odovzdaná  metodika zv. pôsobenia k danej  aktivite. 
Pripravený a odovzdaný bol i aktuálny zv. materiál.  
• 12.6.2009 v ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou boli zrealizované 2 zv. prednášky a inštruktáže 
pre deti MŠ. Pedagógom bola odovzdaná metodika zv. pôsobenia, poskytnutý zv. materiál a  CD 
nosiče k danej problematike /Lakomý syseľ, O maškrtnej veveričke, Čo sa stalo medvedíkovi, 
Prečo vlk šušlal/.  
• 9.10.2009 v ZŠ Prečín pre žiakov  1. a 2. ročníka projekt "Zdravotno výchovné pôsobenie 
u detí predškolského veku- Stomatohygiena" spojený s praktickým nácvikom správneho spôsobu 
čistenia zubov + poskytnutý zv. materiál k danej téme + použitie DVD - 2x + použitie panelu v 
rámci interaktívneho vzdelávania 

517



• 6.11.2009 Materská škola Lúky  č. 72 - v rámci projektu "Zdravotno výchovné pôsobenie 
u detí predškolského veku- Stomatohygiena" bola realizovaná edukácia pre 18 detí  a ped. 
pracovníkov MŠ. K edukácii bol použitý z.v. materiál k danej problematike a DVD - "Lakomý 
syseľ si deti pozreli 6 krát.  
• 24.11.2009  Materská škola Papradno č.372 - v rámci projektu "Zdravotno výchovné 
pôsobenie u detí predškolského veku- Stomatohygiena" bola realizovaná edukácia pre  17 detí a 
ped. pracovníkov MŠ. K edukácii bol použitý z.v. materiál k danej problematike a DVD - 
"Lakomý syseľ" 15 detí videlo 1 krát, Maškrtná veverička- 16 detí 1 krát, Čo sa stalo 
medvedíkovi - 15 detí 1 krát. 
• 26.11.2009 odoslaná správa pre ÚVZ SR  v Bratislave /MUDr. Alena Cvopová/: "Rozsah 
využitia DVD Lakomý syseľ pri edukáciách v rámci projektov zameraných aj  na 
stomatohygienu".     
•  22.10.2009 zrealizovaná názor. propagácia do   nádvoria NsP Považská Bystrica s 
názvom "Zdravé a pekné zuby ". 
• 27.10.2009 zrealizovaná názor. propagácia na panel v NsP Považská Bystrica s názvom  
"Zdravý úsmev vašich detí". 
Sledovanie výživového stavu vybraných skupín populácie 
• V rámci projektu" Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín obyvateľstva 
SR" pracovníci PZ v prvom polroku 2009 zabezpečovali vyplňovanie dotazníkov k projektu 
sledovania výživového stavu u vybraných vekových skupín dospelej populácie. V Poradni 
zdravia  boli  klienti  vyšetrení  v rámci TZS, vyplnili sa klinicko-somatometrické dotazníky a 
záznamové listy pre biochemické vyšetrenie. V rámci menovaného projektu v I.polroku 2009 
bolo vyšetrených v základnej PZ 32 respondentov. V druhom polroku uskutočnené: 
• 17.-18.9.2009 vyšetrovanie a poradenstvo pre zamestnancov LEONI Slowakia pre 
potreby  projektu" Sledovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva SR"/18  mužov 
+ 9 žien/v spolupráci s OHV. 
• 21.10.2009  vyšetrovanie zamestnancov LEONI Slowakia, s.r.o., Ilava v rámci projektu 
"Sledovanie výživ. stavu vybraných vekových skupín obyvateľstva SR" v spolupráci s OHV /13 
klientov/. 
• 24.9.2009  vyšetrovanie zamestnancov pracujúcich v zvýšenom riziku - Continental 
Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov v rámci TZS. Počas tejto aktivity bol realizovaný aj projekt " 
Sledovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva SR" / 8 mužov/.     
 
Program CINDI 
• Celkovo bolo vyšetrených v základnej PZ v roku 2009 - 1247 klientov, z toho podľa 
pohlavia bolo 432 vyšetrení u mužov a 815 vyšetrení žien. Počet štandartných vyšetrení u 
klientov, ktorým sa vyšetrovalo riziko na kardiovaskulárne ochorenie bolo uskutočnených  323, z 
toho podľa pohlavia bolo 112 vyšetrení u mužov a 211 vyšetrení u žien.  
• Nadstavbová poradňa: poradňa na odvykanie od fajčenia pracuje od oktobra 2008. V 
roku 2009 využilo individuálne poradenstvo 12 klientov.  
                                                                                  
Projekt: Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo  
• 20.2.2009 bola zrealizovaná zv. aktivita počas výročnej schôdze ZO Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Pov. Bystrici. Témy prednášky boli: "Možnosti prevencie u seniorov" a 
"Osteoporóza". Po odbornom poradenstve sa besedovalo na danú tému. Nechýbal dostatok zv. 
materiálu. 
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• 17.3.2009 v KD Lysá pod Makytou bola uskutočnená prednáška  na tému: "Zásady 
prevencie u seniorov" a "Osteoporóza" /v  power pointe/ spojená s besedou, meraním TK a % 
tuku v tele u členov klubu. Nechýbal dostatok zv. materiálu.  
• 19.3.2009 v Press clube - nefajčiarskej kaviarni v Pov. Bystrici -  pre členov Denného 
centra seniorov v Strojárenskej štvrti bola zrealizovaná prednáška na tému: "Osteoporóza". 
Súčasťou bolo meranie TK a celkového množstva tuku v tele. Nechýbal aktuálny zv. materiál. 
Aktivita bola medializovaná v spravodajstve TV Považie. 
• 15.5.2009 - 15.6.2009  sa uskutočnila realizácia dotazníkovej štúdie projektu "Žiť zdravší 
a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo"- téma "Seniori v 
rodine a spoločnosti". Celkový počet dotazníkov určených pre náš región je 240 kusov.      
• Aktivity uskutočnené v rámci dotazníkovej štúdie:                                                
- 60 dotazníkov - 3. ročníky SŠ / z toho 30 dotazníkov študentov končiacich maturitou a 30 
dotazníkov študentov končiacich bez maturity - zber uskutočnený v SOŠ Pov. Bystrica/ 
- vypracovaný list /pre riaditeľku DD a DSS v Pov. Bystrici, pre ZO JDS, Denné centrum 
seniorov v Pov. Bystrici, pre riaditeľov škôl / týkajúci sa realizácie projektu  
- 60 dotazníkov - pre seniorov / z toho 30 dotazníkov realizovaných v DD a DSS v Považskej 
Bystrici a 30 dotazníkov realizovaných v  ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku a Dennom centre 
seniorov/ 
- 60 dotazníkov - pre verejnosť / vyplnili zamestnanci SOŠ v Pov. Bystrici v počte 37 
dotazníkov, 23 dotazníkov vyplnili občania mesta Pov. Bystrica / 
- 60 dotazníkov - pre žiakov / zber sa uskutočnil u žiakov 9. ročníkov , z toho  30 dotazníkov v 
ZŠ Brvnište - vidiek a 30 dotazníkov v ZŠ Slovanská ul.v Pov. Bystrici-mesto/  
- "Seniori v rodine a v spoločnosti" -  spracovávanie dotazníkov v Epi info - celkovo 240 
dotazníkov /odovzdané osobne 10.8.2009 v Trenčíne + mailom zaslaná pre MUDr. Dobiášovú, 
PhD., MPH /20.8.2009/ 
 
Zdravé pracoviská 
• 19.2.2009  uskutočnené vyšetrovanie zamestnancov kuchyne SOŠ v Považskej Bystrici v 
rámci TZS, zabezpečený i aktuálny zv. materiál. 
• 03.3.2009  vyšetrovanie zamestnancov ekonomického úseku SOŠ v Považskej Bystrici v 
rámci TZS, zabezpečený i aktuálny zv. materiál. 
• 26.3.2009  v PD Mestečko zrealizovaný Deň zdravia v spolupráci so zdravotnou 
poisťovňou Apollo. Uskutočnené vyšetrovanie rizikových zamestnancov v rámci TZS, 
zabezpečený i aktuálny zv. materiál. 
• 23.4.2009  spracovaná správa o intervenčnej aktivite CINDI v PD Mestečko pre zdrav. 
poisťovňu Apollo. 
• 04. - 05.6. 2009  v priestoroch fy Matador Continental, Púchov v spolupráci so 
zdravotnou poisťovňou Apollo uskutočnené vyšetrovanie celkového cholesterolu /40+82 
klientov/ a meranie množstva CO vo výdychu u zamestnancov menovanej firmy. Poskytnuté bolo 
i  odborné poradenstvo lekárom. 
• 18.6.2009 - meranie CO vo výdychu u rizikových zamestnancov kaliarne fy PSL /4 
klienti/, Považská Bystrica 
• 19.-20.5 a 26.-27.5.2009 uskutočnené vyšetrovanie majstrov a pedagógov SOŠ v 
P.Bystrici 
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• 11.8.2009 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo sme sa zúčastnili Dňa zdravia 
vo fy RONA a.s. Lednické Rovne a v rámci TZS uskutočnili vyšetrovanie rizikových 
zamestnancov /6 klientov/ 
• 16.9.2009  v spolupráci so VšZP sme sa zúčastnili "Dňa zdravia" vo firme LUXOR Pov. 
Bystrica. Zamestnancom sme poskytli vyšetrenie celkového cholesterolu, celkového % tuku v  
tele, meranie CO vo výdychu a odborné poradenstvo spolu s aktuálnym zv. materiálom. Ponuku 
využilo 48 zamestnancov. 
• 21.9.2009 v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sme sa zúčastnili "Dňa 
zdravia"  v Continental Matador Truck Tires s.r.o. Meranie celkového cholesterolu, celkového 
tuku v tele a meranie CO vo výdychu využilo 51 zamestnancov.  
• 24.9. v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo sme sa zúčastnili "Dňa zdravia" 
zrealizovanej v Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov. Počas neho pracovníčky OPZ 
vyšetrovali zamestnancov, ktorí pracujú vo zvýšenom  riziku / hluk a prach, chemické látky, 
ionizačné žiarenie / v rámci intervenčných aktivít programu CINDI. Celkovo bolo vyšetrených 8 
mužov vo vekovej skupine 25-54 rokov.  
• 20.10.2009 vyšetrovanie zamestnancov fy PSL - meranie množstva CO vo výdychu 
/porucha Smokerlyzerov/ 
• 23.10. 2009 v spolupráci s odd.PPL - uskutočnený Deň otvorených dverí v priestoroch PZ 
/11 vyšetrených/ pri príležitosti Európskej kampane - Zdravé pracoviská - Hodnotenie rizík 
• 30.10.2009 vyšetrovanie zamestnancov IMC Slovakia s.r.o. Šebešťanová a DESMA 
Slovakia s.r.o. v rámci TZS /11 klientov/ uskutočnené v spolupráci s odd. PPL pri príležitosti 
Európskej kampane - Zdravé pracoviská - Hodnotenie rizík - 2009                                                                           
• 3.12.2009 Deň zdravia v Sociálnej poisťovni v spolupráci so VšZP - vyšetrovanie 
cholesterolu a individuálne odborné poradenstvo u zamestnacov Sociálnej poisťovne /34 
klientov/ + zv.materiál 
• 8.12.2009 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo uskutočnený Deň zdravia v 
LEONI Slowakia spol. s.r.o., Nová Dubnica - vyšetrovanie zamestnancov v rámci TZS /10 
klientov/ a meranie množstva  CO vo výdychu /12 záujemcov/ spolu s individuálnym odborným  
poradenstvom a zv. materiálom. 
 
Zdravé mestá 
• 16.4.2009  realizácia Dňa zdravia pre širokú verejnosť okresu P.B. v nefajčiarskej 
kaviarni "Press club" v spolupráci so SZŠ v Pov. Bystrici. Poskytnuté bolo meranie celk. 
cholesterolu, tlaku krvi, celk. % tuku v tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym 
poradenstvom a dostatkom zv. materiálu. Aktivitu využilo 38 občanov. Aktivita bola 
zmedializovaná v region. televízii "TV Považie" a na webových stránkach RÚVZ. Príspevok bol 
pripravený i do region. tlače MY-Považský obzor", avšak pre nedostatok miesta /podľa 
vyjadrenia šefredaktorky/ nebol uverejnený. 
• 22.4.2009  realizácia Dňa zdravia pre širokú verejnosť okresu Púchov v priestoroch 
lekárne "Dentur" v spolupráci so SZŠ v Pov. Bystrici. Poskytnuté bolo meranie tlaku krvi, celk. 
% tuku v tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a dostatkom zv. 
materiálu. Aktivitu využilo 48 občanov. Zmedializovaná bola v region. televízii TV Púchov, v 
region. tlači "Púchovské noviny" a na webových stránkach RÚVZ.  
• 28.4.2009  realizácia Dňa zdravia v priestoroch lekárne "Purus" pre obyvateľov okresu 
Ilava v spolupráci so SZŠ v Pov. Bystrici. Poskytnuté bolo meranie tlaku krvi, celk. % tuku v 
tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a dostatkom zv. materiálu. 
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Aktivitu využilo 25 občanov. Propagácia bola uskutočnená v priestoroch lekárne a na webových 
stránkach RÚVZ. 
• 29.5.2009 v nefajčiarskej kaviarni "Press club" v P.B. bola uskutočnená  zv. aktivita pre 
širokú verejnosť pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. Poskytnuté bolo meranie tlaku krvi, 
celk. % tuku v tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a dostatkom zv. 
materiálu. Medializácia bola uskutočnená v regionálnej tlači - Považsko bystrické novinky, 
Považský obzor MY, TV Považie a web. stránkach RÚVZ. Propagácia bola zrealizovaná i vo 
vývesných skrinkách mesta , v priestoroch NsP  a v priestoroch kaviarne formou informačných 
letákov. Zhotovené boli i panely venované problematike "Škodlivosti fajčenia" a "Varovaniam na 
tabakových výrobkoch", ktoré vzbudili veľký záujem.  
• 26.6.2009 uskutočnená zv. aktivita v spolupráci so VšZP pri príležitosti "Medzinárodného 
dňa boja proti drogám a obchodovaniu s nimi". Poskytnuté bolo meranie tlaku krvi, celk. % tuku 
v tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a dostatkom zv. materiálu. 
Aktivitu využilo 27 občanov. Pracovníčky VšZP poskytovali i rôzne poradenské skužby týkajúce 
sa orientácie v systéme zdravotného poistenia. Medializácia bola uskutočnená v regionálnej tlači 
- Považsko bystrické novinky, Považský obzor MY, TV Považie, iTV Pov. Bystrica a web. 
stránkach RÚVZ. Propagácia bola zrealizovaná i vo vývesných skrinkách mesta , v priestoroch 
NsP, VšZP  a v priestoroch kaviarne formou informačných letákov. Zhotovené boli i panely 
venované problematike  " Medzinárodný deň boja proti drogám" a "Tvár drogy", ktoré vzbudili 
veľký záujem verejnosti. 
• 18.7.2009 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo sme sa zúčastnili "Dňa zdravia" 
zrealizovanej v Kúpelnej dvorane Trenčianskych Teplíc. Počas neho pracovníčka OPZ 
uskutočnila u aktívnych a pasívnych fajčiarov meranie CO vo výdychu a percenta 
karboxyhemoglobímu v krvi prístrojom Smokerlyzer. Zároveň poskytovala odborné poradenstvo 
spolu s aktuálnym zv. materiálom. Uvedenú aktivitu využilo 68 záujemcov, z toho bolo 41 žien 
/60,29%/ a 27 mužov /39,71%/. Namerané hodnoty malo v norme 21 respondentov /30,88%/, 
zvýšené hodnoty malo 47 respondentov /69,12%/. Podľa vyjadrenia väčšiny z nich uvedená 
intervencia ich mobilizuje k väčšiemu záujmu o vlastné zdravie i o zdravie svojich najbližších. 
• 21.8.2009 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo sme sa zúčastnili 
"Bartolomejského jarmoka" v Ilave a uskutočnili u aktívnych a pasívnych fajčiarov meranie CO 
vo výdychu a percenta karboxyhemoglobímu v krvi prístrojom Smokerlyzer. Zároveň bolo 
poskytnuté odborné poradenstvo spolu s aktuálnym zv. materiálom. Uvedenú aktivitu využilo 37 
záujemcov. 
• Pri príležitosti Svetového dňa srdca  a v rámci projektu MOST dňa 25.9.2009 nasledujúce 
aktivity: 

 medializácia - regionálna tlač /Považský obzor-MY, Považskobystrické novinky, Púchovské 
noviny/ - oznam o zv. aktivite pre širokú verejnosť pri príležitosti Svetového dňa srdca a 
príspevok z aktivity pod titulom "Svetový deň srdca - 15% respondentov malo zvýšený tlak krvi" 

 na web. stránky RÚVZ pripravená pozvánka na zv.aktivity pre širokú verejnosť okresov Pov. 
Bystrica, Púchov a Ilava- "Deň D"  usporiadaných v spolupráci s Akadémiou vzdelávania, 
pobočka Považská Bystrica  

 názorná propagácia : "Svetový deň srdca" - realizovaná zv. nástenka 1x - areál NsP P,   
"Aj malá zmena môže byť pre vaše srdce veľa" - priestory RÚVZ 

 pozvánky : pri príležitosti dňa D pre okres PB,PÚ,IL zhotovené pozvánky, ktoré boli  
umiestnené v priestoroch realizácie zv. aktivít 
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 panely: vyhotovené panely k "Dňu D" na tému: "Poznáte svoj krvný tlak?", "Cholesterol 
pod kontrolou.", atď (7x), pre okres P.B., + 1x pre okres PÚ + 1x pre okres IL 

 vytvorená spolupráca s Akadémiou vzdelávania, pobočka Považská Bystrica a SOŠZ v PB 
 v Považskej Bystrici pred Úradom práce uskutočnilo meranie tlaku krvi a poskytovalo 

odborné poradenstvo. Aktivitu využilo 156 záujemcov. Namerané hodnoty malo v norme 85,26% 
respondentov, zvýšené hodnoty boli namerané u 14,74% respondentov. Pri analýze dotazníkov, 
ktoré zrealizovali hliadky zložené zo študentov SZŠ v Považskej Bystrici sme zistili, že 15,36% 
opýtaných nepoznalo hodnoty svojho krvného tlaku, 36,3% nepoznalo hodnotu optimálneho 
tlaku, 56,26% nepoznalo hodnotu svojho cholesterolu, 59,8% nepoznalo hodnotu normálneho 
cholesterolu a 49,7% nevykonáva takmer žiadnu pohybovú aktivitu.  

 v Púchove v priestoroch lekárne Dentur L, zapojenej do projektu MOST, uskutočnilo 
meranie tlaku krvi a poskytovalo odborné poradenstvo. Aktivitu využilo 59 záujemcov. 
Namerané hodnoty malo v norme 81,36% respondentov, zvýšené hodnoty boli namerané u 
18,64% respondentov. Pri analýze dotazníkov, ktoré zrealizovali hliadky zložené zo študentov 
SZŠ sme zistili, že 9,86% opýtaných nepoznalo hodnoty svojho krvného tlaku, 22,54% 
nepoznalo hodnotu optimálneho tlaku, 49,3% nepoznalo hodnotu svojho cholesterolu, 54,93 % 
nepoznalo hodnotu normálneho cholesterolu a 54,93% nevykonáva takmer žiadnu pohybovú 
aktivitu.  

 v Ilave v priestoroch lekárne Purus, zapojenej do projektu MOST, uskutočnilo meranie 
tlaku krvi a poskytovalo odborné poradenstvo. Aktivitu využilo 42 záujemcov. Namerané 
hodnoty malo v norme 90,48% respondentov, zvýšené hodnoty boli namerané u 9,52% 
respondentov. Pri analýze dotazníkov, ktoré zrealizovali hliadky zložené zo študentov SZŠ sme 
zistili, že 11,43% opýtaných nepoznalo hodnoty svojho krvného tlaku, 42,86% nepoznalo 
hodnotu optimálneho tlaku, 40 % nepoznalo hodnotu svojho cholesterolu, 65,71% nepoznalo 
hodnotu normálneho cholesterolu a 8,57% nevykonáva takmer žiadnu pohybovú aktivitu.  
 
Materské centrá 
• 1.4.2009 bol vypracovaný list pre materské centrá okresov Pov. Bystrica, Púchov, Ilava / 
MC Včielka Pov. Bystrica, MC Stromček v Košeckom Podhradí, MC Dubáčik v Ilave, MC 
Mimčo v Ladcoch a MC Bambuľka v DnV/ a s ním distribuovaný zv. materiál: "Urobme všetko 
preto, aby deti nezomierali, Život deťom nekúpiš, prilbu áno". 
• 24.7.2009 bol vypracovaný list pre materské centrá regionu Pov. Bystrica, Púchov, Ilava / 
MC Včielka Pov. Bystrica, MC Stromček v Košeckom Podhradí, MC Dubáčik v Ilave, MC 
Mimčo v Ladcoch a MC Bambuľka v DnV/ a s ním distribuovaný zv. materiál pod titulom: "Čo 
robiť počas horúčav, Prečo je pitný režim dôležitý?"  
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u          
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia - príprava a 
realizácia preventívnych programov na regionálnej úrovni, zohľadňujúcich špecifiká 
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít. 
Plnenie uvedeného zámeru predstavujú aktivity týkajúce sa projektov na regionálnej úrovni, zv. 
aktivít pri príležitosti významných dní, spolupráce s masmédiami, distribúcie edukačných 
edičných materiálov, realizácie názorných propagácií, spolupráce s orgánmi, organizáciami, 
zdravotn. poisťovňami, školami, maters. centrami, klubmi dôchodcov atď, ako aj plnenie cieľov 
NPPZ, programu CINDI a NPPO. 
Konkrétne realizačné výstupy v prvom polroku 2009 boli: 
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Projekty a programy: 
• V druhom polroku 2008 v spolupráci s firmou Sauer Danfoss, a.s. / závod v Dubnici nad 
Váhom a v Považskej Bystrici / sme začali riešiť projekt "Nefajčiarska firma", na základe ktorého 
od 1.1.2009 boli priestory firmy označené ako "Nefajčiarske pracovisko". V prvom polroku 2009 
v rámci projektu prebiehalo individuálne poradenstvo u zamestnancov, ktorí mali záujem o 
poradenstvo pri odvykaní od fajčenia. Zrealizovaná bola i názorná propagácia týkajúca sa  
ankety, ktorá bola uskutočnená v rámci riešenia uvedeného projektu.    
• 4.3.2009 bola vytvorená spolupráca  so ZŠ SNP v Pov. Bystrici a odd. HDM v rámci 
projektu "Dajme šancu deťom s dietou". Následne sme sa podieľali  pri tvorbe projektu 
napísaním časti tematicko- odbornej a intervenčno-poradenskej. Zároveň sme prebrali odbornú 
garanciu za realizáciu projektu. Projekt bol schválený, jeho realizácia prebehne v II. polroku 
2009.  
• 24.4.2009 bola vytvorená spolupráca so ZŠ Prečín v rámci realizácie projektu "Jedno 
jablko denne". Následne sme sa podieľali pri tvorbe projektu napísaním časti tematicko - 
odbornej a intervenčno-poradenskej. Zároveň sme prebrali odbornú garanciu za realizáciu 
projektu. Schvaľovanie projektu sa uskutoční v II. polroku 2009. 
• V rámci projektu" Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín obyvateľstva 
SR" pracovníci PZ v prvom polroku 2009 zabezpečovali vyplňovanie dotazníkov k projektu 
sledovania výživového stavu u vybraných vekových skupín dospelej populácie. V Poradni 
zdravia  boli  klienti  vyšetrení  v rámci TZS, vyplnili sa klinicko-somatometrické dotazníky a 
záznamové listy pre biochemické vyšetrenie. V rámci menovaného projektu v I.polroku 2009 
bolo vyšetrených v základnej PZ 32 respondentov. 
• v rámci NPPO sme dňa 12.5.2009 uskutočnili meranie BMI,WHR a celk.množstva tuku v 
tele v dvoch triedach 3. ročníka  SZŠ v Pov. Bystrici /celkovo u 43 študentov/ a dňa 18.2.2009 
meranie celkového množstva tuku s následným odborným individuálnym lekárskym 
poradenstvom u študentov 1.ročníka /celkovo 31 študentov/. 
• 17.-18.9.2009 vyšetrovanie a poradenstvo pre zamestnancov LEONI Slowakia pre 
potreby  projektu" Sledovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva SR"/18  mužov 
+ 9 žien/ 
• 24.9.2009 vyšetrovanie zamestnancov pracujúcich v zvýšenom riziku - Continental 
Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov - v rámci TZS. Počas tejto aktivity bol realizovaný aj projekt 
" Sledovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva SR" / 8 mužov/                                                     
• V septembri vytvorená spolupráca s okresným riaditeľstvom  PZ Pov. Bystrica týkajúca 
sa projektu pre zamestnancov PZ venované problematike-fajčenia, alkoholu a duševného zdravia 
v rámci " Akčného plánu národnej protidrogovej stratégie v rezorte MV SR na r. 2009 -2012. 
• 9.10.2009 v ZŠ Prečín - v rámci regionálneho projektu "Jedno jablko denne"  uskutočnené 
prednášky pre 3. a 4. ročník na tému "Pohybová aktivita detí" spojené s cvikmi na chrbticu a 
propagáciou kampane "Vyzvi srdce k pohybu" a pre žiakov 1. a 2. ročníka projekt 
"Stomatohygiena" spojený s praktickým nácvikom správneho spôsobu čistenia zubov + 
poskytnutý zv. materiál k danej téme + použitie DVD - 2x + použitie panelu v rámci 
interaktívneho vzdelávania  
• 16.10.2009 v rámci regionálneho projektu "Dajme šancu deťom s diétou" a pri príležitosti 
Svetový deň potravín v priestoroch jedálne na VI. ZŠ SNP Považská Bystrica uskutočnené 
meranie TK a celkového množstva tuku žiakom a zamestnancom školy /54 klientov/ 
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• 21.10.2009 vyšetrovanie zamestnancov LEONI Slowakia, s.r.o., Ilava v rámci projektu 
"Sledovanie výživ. stavu vybraných vekových skupín obyvateľstva SR" v spolupráci s OHV /13 
klientov/ 
• 26.10.2009 2 prednášky na SZŠ v Pov. Bystrici pre 4. ročníky "Vplyv pohybu na KVCH" 
spojené s propagáciou celoslovenskej kampane"Vyzvi srdce k pohybu" 
• 28.10.2009 v rámci regionálneho projektu "Dajme šancu deťom s diétou" v spolupráci s 
odd.HDM uskutočnená prednáška s besedou určená rodičom žiakov spojená s meraním 
celkového množstva tuku v tele a TK. Doplnená bola ochutnávkou jedál zdravej výživy /šaláty, 
pomazánky, atď/ a zv. materiálom. 
• 24.11.2009  u žiakov 8. ročníka sa v spolupráci s odd. HDM uskutočnila prezentácia 
projektu "Hrou proti AIDS" /1x/ 
• 27.11. 2009  ZŠ SNP 1484, Pov. Bystrica - pre žiakov 8. ročníkov bola uskutočnená v 
spolupráci s odd. epidemiológie prezentácia projektu "Hrou proti AIDS" + poskytnutý zv. 
materiál 
• 30.11.-2.12.2009 účasť na školení animátorov v rámci nadnárodného projektu "Tvoja 
správna voľba". Projekt bol schválený v rámci programu Európskej komisie". Predchádzanie a 
boj proti trestnej činnosti". Predložil ho odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného 
zboru SR. Hlavným cieľom projektu je eliminácia trestnej činnosti pod vplyvom návykových 
látok a zvýšenie právneho vedomia detí vo veku 9-10 rokov zážitkovou formou, prostredníctvom 
interaktívnej tvorivej dielne. Na projekte bude participovať aj Česká republika. Realizácia je 
plánovaná na obdobie od 1.8.2009 do 31.12.2011. V rámci SR bude do projektu zapojených 40 
miest, v ČR 20 miest, pričom sa predpokladá, že projektu sa zúčastní celkovo 28 650 detí. 
Činnosť zamestnancov RÚVZ bude spočívať v práci animátora v interaktívnej tvorivej dielni v 
jednotlivých mestách SR.   
 
Zv. aktivity u vybraných skupín populácie: 
• 18.2.2009 v SZŠ PB boli zrealizované dve prednášky " Buď IN - moderné je nefajčiť" 
spojené s besedou a pre študentov 1. ročníkov - 2 triedy /celkovo 31 študentov/ spojené s 
meraním CO vo výdychu Smokerlyzerom.  
• 20.2.2009 bola zrealizovaná zv. aktivita počas výročnej schôdze ZO Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Pov. Bystrici. Témy prednášky boli: "Možnosti prevencie u seniorov" a 
"Osteoporóza". Po odbornom individuálnom poradenstve sa besedovalo na danú tému. Nechýbal 
dostatok zv. materiálu. 
• 17.3.2009 na ZŠ Lysá pod Makytou bola uskutočnená prednáška /prezentácia v power - 
pointe/  s besedou na tému "Škodlivosť fajčenia" pre žiakov 8. ročníka /celkovo 28 žiakov/ 
spojená s meraním CO vo výdychu a odborným poradenstvom. 
• 17.3.2009 v KD Lysá pod Makytou bola uskutočnená prednáška  na tému: "Zásady 
prevencie u seniorov" a "Osteoporóza" /v  power pointe/ spojená s besedou, individuálnym 
lekárskym poradenstvom, meraním TK a % tuku v tele u členov klubu. Nechýbal dostatok zv. 
materiálu.  
• 19.3.2009 v Press clube - nefajčiarskej kaviarni v Pov. Bystrici -  pre členov Denného 
centra seniorov v Strojárenskej štvrti bola zrealizovaná prednáška na tému: "Osteoporóza". 
Súčasťou bolo meranie TK a celkového množstva tuku v tele a ind. lek. poradenstvo. Nechýbal 
aktuálny zv. materiál. Aktivita bola zmedializovaná v spravodajstve TV Považie. 
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• 15.5.2009 - 15.6.2009 sa uskutočnila realizácia dotazníkovej štúdie projektu "Žiť zdravší 
a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo"- téma "Seniori v 
rodine a spoločnosti". Celkový počet dotazníkov určených pre náš región je 240 kusov.  
• 04. - 05.6. 2009 v priestoroch fy Matador Continental, Púchov v spolupráci so zdravotnou 
poisťovňou Apollo uskutočnené vyšetrovanie celkového cholesterolu /40+82 klientov/ a meranie 
množstva CO vo výdychu u zamestnancov menovanej firmy. Poskytnuté bolo i  odborné 
poradenstvo lekárom. 
• 4.6. 2009 na ZŠ Slovanská Považská Bystrica bolo zrealizované meranie množstva CO vo 
výdychu u vybraných žiakov 9. ročníkov /30 žiakov/, spojené s besedou o škodlivosti fajčenia.  
• 9.6.2008 na Špeciálnej ZŠ v Púchove bolo zrealizované meranie množstva CO vo 
výdychu u vybraných žiakov /18 žiakov/ spojené s besedou o škodlivosti fajčenia. 
• 18.6.2009 bolo uskutočnené meranie CO vo výdychu u rizikových zamestnancov kaliarne 
fy PSL /4 klienti/, Považská Bystrica. 
• 28.7.2009 vyšetrovanie účastníkov medzinárodn. tábora pozorovateľov oblohy "Perzeidy" 
vo Vrchteplej v rámci TZS /10 klientov/  + distribúcia zv. materiálu podľa aktuálnosti 
• 11.8.2009 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo sme sa zúčastnili Dňa zdravia 
vo fy RONA a.s. Lednické Rovne a v rámci TZS uskutočnili vyšetrovanie rizikových 
zamestnancov /6 klientov/ 
• 16.9.2009 v spolupráci so VšZP sme sa zúčastnili "Dňa zdravia" vo firme LUXOR Pov. 
Bystrica. Zamestnancom sme poskytli vyšetrenie celkového cholesterolu, celkového % tuku v  
tele, meranie CO vo výdychu a odborné poradenstvo spolu s aktuálnym zv.  materiálom. Ponuku 
využilo 48 zamestnancov. 
• 21.9.2009 v spolupráci so VŠZP sme sa zúčastnili "Dňa zdravia"  v Continental Matador 
Truck Tires s.r.o. Meranie celkového cholesterolu, celkového tuku v tele a meranie CO vo 
výdychu využilo 51 zamestnancov.  
• 24.9. v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo sme sa zúčastnili "Dňa zdravia" 
zrealizovanej v Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov. Počas neho pracovníčky OPZ 
vyšetrovali zamestnancov, ktorí pracujú vo zvýšenom  riziku / hluk a prach, chemické látky, 
ionizačné žiarenie / v rámci intervenčných aktivít programu CINDI. Celkovo bolo vyšetrených 8 
mužov vo vekovej skupine 25-54 rokov.  
• 26.10.2009 2 prednášky na SZŠ v Pov. Bystrici pre 4. ročníky "Vplyv pohybu na KVCH" 
spojené s propagáciou celoslovenskej kampane"Vyzvi srdce k pohybu" 
• V spolupráci s CVČ v Považskej Bystrici sme sa zapojili do zv. aktivity "Cyklus 
protidrogových aktivít" určenú pre širokú detskú verejnosť, ktorá sa uskutočnila od 10.11.-
1.12.2009. V jej rámci sa uskutočnila anketa, do ktorej sa zapojilo 683 žiakov a študentov ZŠ a 
SŠ. Správne vyplnených anketných lístkov bolo 412, nesprávne 269. Najčastejšou chybou bolo 
považovanie marihuany za legálnu drogu, ako aj zľahčovanie účinkov a závislostí spôsobenou 
marihuanou.Účastníci ankety nepovažovali psychickú závislosť za problém. Podľa nich ako 
náhle nie sú badateľné okamžité príznaky poškodenia organizmu, vnímajú marihuanu ako "malé 
a neškodné zlo". Ďaľšou chybou bolo nepoznanie rizikových skupín a vnímanie ohrozenia 
drogami ako problému, ktorý sa týka len narkomanov, sprayerov či rómskej národnosti. Seba 
nevnímajú ako skupinu ľahšie ovplyvniteľnú, napriek tomu, že už majú prvé skúsenosti s 
návykovými látkami a legálne drogy/alkohol a cigarety/ takmer vôbec nevnímajú ako návykové 
látky. Zo správne vyplnených anketových lístkov bolo vyžrebovaných 10 účastníkov, ktorí boli 
odmenení cenami. Súčasťou uvedenej zv. aktivity bol aj nácvik komunikačných zručností "Ako 
povedať nie" a videoprojekcie. Uskutočnená bola v čase od 23.11.-9.12.2009. Zameraná bola na 
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zvyšovanie vedomia a poznania problematiky drogovej scény, zaujatie vlastného názoru a 
obhajoby aktívneho postoja pri odmietaní drog. Sledovanie videoprojekcií bolo spojené s 
krátkymi besedami a diskusiami s pedagogickým záverom. Videoprojekcie sa zúčastnilo 639 
žiakov ZŠ, SŠ a 32 pedagógov.  
• 24.11. 2009  ZŠ Slov. partizánov Pov. Bystrica - uskutočnené prednášky s besedami /v 
celkovom počte 4/ pre žiakov 6. - 8. ročníkov venované problematike fajčenia, drog, chrípke, 
zdravému životnému štýlu + zv. materiál + názorná propagácia / panely/ v rámci "Európskeho 
týždňa boja proti drogám" /47.týždeň/ a Medzinárodného dňa nefajčenia / 19.11./. 
Psychologička sa vo svojej prezentácii venovala vzťahom chlapcov a dievčat a zamestnankyne 
okresného PZ sa rozprávali o trestnom zákone a riešení konfliktov. 
• 3.12.2009 Deň zdravia v Sociálnej poisťovni v spolupráci so VšZP - vyšetrovanie 
cholesterolu a individuálne odborné poradenstvo u zamestnacov Sociálnej poisťovne /34 
klientov/ + zv.materiál 
• 8.12.2009 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo uskutočnený Deň zdravia v 
LEONI Slowakia spol. s.r.o., Nová Dubnica - vyšetrovanie zamestnancov v rámci TZS /10 
klientov/ a meranie množstva  CO vo výdychu /12 záujemcov/ spolu s individuálnym odborným  
poradenstvom a zv. materiálom. 
• 9.12.2009 pre študentov 4. ročníkov SZŠ v Považskej Bystrici a ich pedagógov 
zrealizovaný "Deň otvorených dverí Poradne zdravia". Počas neho uskutočnená prednáška s 
besedou /2x/ venovaná programu CINDI a prevencii kardiovaskulárnych ochorení, s dôrazom na 
rizikové faktory. Aktivita bola zameraná na zvýšenie vedomostí a motivácie zameranej na 
konanie prospešné zdraviu. Zároveň sa študenti oboznámili s aktivitami, ktoré sa v PZ 
vykonávajú. Využili možnosť zmerať si tlak krvi, celkové množstvo tuku v tele, množstvo CO vo 
výdychu spolu s antropometrickým meraním /BMI, WHR/.  
 
Program CINDI  
Pracovníčky PZ pri práci v teréne /7x/ zrealizovali tieto vyšetrenia: 
• 19.2.2009 uskutočnené vyšetrovanie zamestnancov kuchyne SOŠ v Považskej Bystrici v 
rámci TZS, zabezpečený i aktuálny zv. materiál.  
• 03.3.2009 vyšetrovanie zamestnancov ekonomického úseku SOŠ v Považskej Bystrici v 
rámci TZS, zabezpečený i aktuálny zv. materiál. 
• 26.3.2009 v PD Mestečko zrealizovaný Deň zdravia v spolupráci so zdravotnou 
poisťovňou Apollo. Uskutočnené vyšetrovanie rizikových zamestnancov v rámci TZS, 
zabezpečený i aktuálny zv. materiál. O aktivite bola spracovaná správa pre zdrav. poisťovňu 
Apollo. 
• 19.-20.5 a 26.-27.5.2009 uskutočnené vyšetrovanie majstrov a pedagógov SOŠ v 
P.Bystrici 
• V prvom polroku 2009 boli priebežne vyšetrovaní v priestoroch PZ členovia KD v 
Považskej Bystrici, Strojárenska štvrť.   
• 28.7. vyšetrovanie účastníkov medzinárodn. tábora pozorovateľov oblohy "Perzeidy" vo 
Vrchteplej v rámci TZS /10 klientov/     
• 11.8. vyšetrovanie zamestnancov fy RONA a.s. Lednické Rovne pracujúcich v zvýšenom 
riziku /6 klientov/   
• 28.8. vyšetrovanie zamestnancov kuchyne VI.ZŠ v P.B. / 5 klientov/   
• 16.9. - v spolupráci so VšZP sme sa zúčastnili "Dňa zdravia" vo firme LUXOR Pov. 
Bystrica. Zamestnancom sme poskytli vyšetrenie celkového cholesterolu, celkového % tuku v 
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tele, meranie CO vo výdychu a odborné poradenstvo spolu s aktuálnym zv.materiálom. Ponuku 
využilo 48 zamestnancov. 
• 24.9. vyšetrovanie zamestnancov Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov 
pracujúcich v zvýšenom riziku /8 klientov/   
• 30.10. vyšetrovanie zamestnancov IMC Slovakia s.r.o.Šebešťanová a DESMA Slovakia 
s.r.o. /11klientov/  
• 9.11. vyšetrovanie zamestnancov ZŠ SNP /10 klientov/  
• 3.12. v spolupráci so VšZP zorganizovaný Deň zdravia v Sociálnej poisťovni. Počas neho 
vyšetrovaný celkový cholesterol, poskytnuté individuálne poradenstvo a zv. materiál / 34 
klientov/. 
• 8.12. vyšetrovanie zamestnancov LEONI Slowakia spol. s r.o. v Novej Dubnici /10 
klientov/ 
• 17. + 21.12. vyšetrovanie študentov  4. ročníkov SZŠ v P.Bystrici /12 + 7 klientov/ 
 
Distribúcia edukačných materiálov: 
• 1.4.2009 bol vypracovaný list pre materské centrá okresov Pov. Bystrica, Púchov, Ilava / 
MC Včielka Pov. Bystrica, MC Stromček v Košeckom Podhradí, MC Dubáčik v Ilave, MC 
Mimčo v Ladcoch a MC Bambuľka v DnV/ a s ním poštou a osobne distribuovaný zv. materiál: 
"Urobme všetko preto, aby deti nezomierali, Život deťom nekúpiš, prilbu áno". 
• V apríli poskytnutá informácia pre praktických lekárov a riaditeľov ZŠ a SŠ okresov 
PB,PÚ,IL, týkajúca sa "Prevencie samovrážd". Uvedená informácia bola distrubuovaná e-
mailom, listom a osobne. 
• 17.6.2009 bol vypracovaný list pre riaditeľov ZŠ a SŠ okresov PB,PÚ,IL, týkajúci sa 
"Sociálnych determinantov zdravia školákov a informácie k Medzinárodnému dňu boja proti 
drogám. Dňa 19.6.2009 uskutočnené  rozposielanie uvedených materiálov e-mailom. 
• 1.7. 2009 Distribúcia z.v. materiálu "Čo robiť počas horúčav" - PX Centrum PB, zubné 
oddelenie PB 
• 2. 7. 2009 Distribúcia z.v. materiálu "Čo robiť počas horúčav" - MŠK /kúpalisko,športová 
hala/ 
• 3. 7. 2009  Distribúcia z.v. materiálu v okr. PB, PU, IL pod titulom "Čo robiť počas 
horúčav" /NsP Pov.Bystrica - obvodní lekári, MED centrum PB a lekáreň v MED centre,  SAD 
inf. kancelária PB - aut. nástupište, Kúpele Nimnica - inf., Zdravie Púchov -inf., ambulancie pre 
deti a dorast v Zdraví , lekáreň - Zdravie, Mestký úrad Púchov, lekáreň Dentur L Púchov, Apollo- 
zdrav. poisťovňa Púchov, p.Gardoň - Apollo, Daňový úrad Púchov, Detský domov Púchov, 
Oddelenie dlhodobo chorých Ilava, lekáreň PURUS Ilava, Poliklinika Ilava, NsP Ilava -inf., 
ved.sestra NsP Ilava, Mestký úrad Ilava, Úrad práce Ilava, Pošta Ilava   
• 24. 7. 2009 Vypracovanie listu a distribúcia z.v. materiálu pre Materské centrá /Stromček 
- Košecké Podhradie, Dubáčik Ilava, Mimčo Ladce,Včielka Pov.Bystrica/ pod titulom:" Čo robiť 
počas horúčav, Prečo je pitný režim dôležitý? "  
• 28. 7. 2009  Perzeidy - Distribúcia z.v. materiálu podľa aktuálnosti 
• 4. 8. 2009  NsP Pov. Bystrica - odd. funkčnej diagnostiky  - distribúcia z.v. materiálu pod 
titulom: /prečo je pitný režim dôležitý, zdravá výživa, ako sa správne stravovať, úvahy o 
niektorých civilizačných chorobách, príčiny a prejavy cukrovky, čo robiť pri ochorení na dnu/ 
• 20. 8.  2009  študentka VZ SZU Bratislava  - poskytnutý Bedeker č.2, č.3/2009  
pracovníčke OHV /p. Bajzová/  
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• 28. 8. 2009 VI. ZŠ Pov. Bystrica - odovzdaný ved. školskej jedálne z.v. materiál: LPR a 
zdravá výživa, zdravá výživa detí, tofu, prečo je pitný režim dôležitý, ako sa správne stravovať, 
slov. sprievodca zdravou výživou, nízkocholesterolová diéta 
• 16. 9. 2009  LUXOR  Pov.Bystrica - distribuovaný z. v. materiál: Ako sa správne 
stravovať,choroby žlčníka, rovnováha a život, moderné je nefajčiť,čo robiť počas horúčav, slov. 
sprievodca zdravou výživou, samovyšetrovanie prsníkov, zdravá výživa, inf. o rakovine pre ženy, 
vyzvi srdce k pohybu 
• 17.9.2009 LEONI Ilava - distribuovaný z.v. materiál: Slov. sprievodca zdravou výživou, 
zdravá výživa, samovyšetrovanie prsníkov, akčný plán pre zdravé srdce , moderné je nefajčiť, čo 
robiť počas horúčav, choroby žlčníka, vyzvi srdce k pohybu 
• 18. 9. 2009  SOU stroj. Pov.Bystrica - svetové dni podporované SZO, svetové dni SZO a 
z.v. materiál pod titulom: Rovnováha v živote,Telo fajčiara, stop fajčeniu, moderné je nefajčiť, čo 
robiť počas horúčav, zdravá výživa, viete čo sú pig. znamienka, indikátor užívania drog, ako sa 
správne stravovať, vyzvi srdce k pohybu 
• 17. 9. 2009 VšZP - z.v. materiál: Ako sa správne stravovať         
• 16. 10. 2009  VII. ZŠ Pov. Bystrica - Akčný plán pre zdravé srdce, Úvahy o niektorých 
civilizačných chorobách, Kožné nádory, Jedálny lístok, CA prsníka, Imunitný systém, Bedeker 
zdravia č.3 
• 20. 10. 2009  RÚVZ  - regionálny hygienik -  Bedeker zdravia č. 4/2009 
• 26. 10. 2009  SZŠ Pov. Bystrica - Obezita ťa obmedzuje,Úvahy o niektorých 
civilizačných chorobách, Slov. sprievodca zdravou výživou, Ako sa správne stravovať, Prečo je 
pitný režim dôležitý, LPR a zdravá výživa, Bedeker zdravia  č.5/2008 
• 28. 10. 2009 VI. ZŚ Pov. Bystrica - Desatoro pre mladých z genetiky, Indikátor užívania 
drog, Poradne zdravia pri RÚVZ, Rozhodni sa nefajčiť, Čo by ste mali vedieť o tukoch, Obezita 
ťa obmedzuje, Tofu, Zlomte ju skôr ako ona zlomí vás, Samovyšetrenie prsníkov, Treba hovoriť 
o drogách, LPR a zdravá výživa, Chrípka, Nedajte chrípke šancu,  Zdravá výživa detí, Prečo je 
pitný režim dôležitý, Slov. Sprievodca zdravou výživou, Bedeker zdravia č.4/2008, Ako prestať 
fajčiť 
• 4.11.2009   pracovníčke OHV p. Bajzovej bol poskytnutý z.v. materiál "Čo by ste mali 
vedieť o rakovine krčka a tela maternice" 
• 4.11.2009  Materská škola Lúky  - z.v. materiál: Zdravé zúbky - pravítko 18 ks, Maškrtná 
veverička - básnička, Prečo vlk šušlal - básnička, Zdravé a pekné zuby, Zdravý úsmev vašich 
detí, Pracovný list - Stomatohygiena 
• 24.11.2009 ZŠ ul. Slov.partizánov 1133/53 Pov. Bystrica - z.v. materiál : LPR a zdravá 
výživa, Telo fajčiara, Rovnováha v živote - Energia a relax, Ako sa správne stravovať - Inf. a 
rady, Ako sa správne stravovať - informácie a rady, Chrípka, Chrípka - Príznaky, prevencia, 
očkovanie. 
• 24.11.2009  MŠ Papradno - z.v. materiál: Pracovný list - Stomatohygiena, Dôležité živiny 
vo výžive dieťaťa, Zdravé a pekné zuby, Zdravý úsmev vašich detí, Maškrtná veverička - 
básnička, Prečo vlk šušlal - básnička, Pravítka - Stomatohygiena 17 ks.  
• 26.11.2009  ZŠ SNP Pov. Bystrica - z.v. materiál: Chrípka? - príznaky, prevencia, 
očkovanie, Chrípka, Telo fajčiara, Dostupné balenia Champixu, Sila, ktorá pomáha prestať fajčiť 
• 3.12.2009  Sociálna poisťovňa Považská Bystrica - Chrípka - príznaky, prevencia, 
očkovanie, Zdravá výživa a LPR, Ako sa správne stravovať, Sila, ktorá pomôže, Moderné je 
nefajčiť, Chrípka-všeobecne,10 dôvodov prečo prestať fajčiť, Stop fajčeniu, Samovyšetrovanie 
prsníkov 
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• 14. 12.2009 RÚVZ - reg. hygienička + oddelenia RÚVZ P.B. - Bedeker zdravia č. 5  
 
Realizácia názornej propagácie: 
V prvom polroku 2009 bola zhotovené 5 názorných propagácií týkajúcich sa vybraných skupín 
populácie zamerané na vyhodnotenie ankety týkajúcej sa "Nefajčiarskeho pracoviska", "Výskytu 
dyslipoproteinémie a obezity u klientov základnej PZ", "Informácie o činnosti základnej PZ" a  
"Aktivity uskutočnenej v PD Mestečko", "Trendy BMI u klientov PZ za roky 1999-2008". 
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života - 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané na 
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov regiónu 
Na plnenie tejto úlohy sme využívali všetky dostupné formy s cieľom čo najúčinnejšie 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov u obyvateľov nášho 
regiónu. V oblasti masmediálneho pôsobenia sme zrealizovali aktualizáciu webovej stránky, 
týkajúcej sa činnosti oddelenia podpory zdravia i Poradne zdravia / 10 príspevkov/, v rámci 
web.aktualít sme umiestnili 7 príspevkov. Do printových médií sme spracovali 22 príspevkov. V 
audiovizuálnych médiách sme zabezpečili 10 vstupov. 
Formou názornej propagácie sme realizovali zv. nástenky pre širokú odbornú a laickú verejnosť 
v NsP a RÚVZ Pov. Bystrica /počet 27x/  pod titulom: PZ a kardiovaskulárne choroby,  
Fajčiarsky zákon, Svetový deň TBC, 28. apríl - Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci, 
Pohyb je nie len prejavom, ale aj podmienkou života, 31.máj - Svetový deň bez tabaku,  
26.6.2009 - Medzinárodný deň boja proti drogám  a obchodovaniu s nimi, Čo robiť počas 
horúčav, Vyzvi srdce k pohybu, Pekné zuby, Svetový deň srdca, 14. november - Svetový deň 
cukrovky "Diabetická retinopatia", "Vzdelávanie a prevencia sú predpokladom úspešnej kontroly 
cukrovky" Ukončenie kampane Vyzvi srdce k pohybu, Zdravý úsmev vašich detí, 1. december - 
Svetový deň AIDS. Zhotovili sme názorné panely /počet 12x/ na tému - Škodlivosť fajčenia, 
Varovania na tabakových výrobkoch, Medzinárodný deň boja proti drogám 2009 a Tvár drogy, 
Svetový deň srdca - deň D, Poznáte svoj krvný tlak, Cholesterol pod kontrolou, Stomatohygiena, 
Drogové závislosti. Spracovali sme  letáky, /počet 8x/ a informačno identifikačné vizitky /počet 
4x/, ktoré sme využívali pri propagácii a realizácii zv. aktivít určených pre širokú verejnosť. 
 
Zv. aktivity uskutočnené pre širokú verejnosť: 
• 4.4.2009 v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Trenčíne sme sa zúčastnili výstavy Trenčín 
Expo center, kde sme uskutočnili vyšetrovanie celkového cholesterolu /v počte 50 respondentov/ 
spojené s odborným lekárskym poradenstvom u návštevníkov výstaviska / v počte 44 
respondentov/. 
• 16.4.2009 realizácia Dňa zdravia pre širokú verejnosť okresu P.B. v nefajčiarskej kaviarni 
"Press club" v spolupráci so SZŠ v Pov. Bystrici. Poskytnuté bolo meranie celk. cholesterolu, 
tlaku krvi, celk. % tuku v tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a 
dostatkom zv. materiálu. Aktivitu využilo 38 občanov. Aktivita bola zmedializovaná v region. 
televízii "TV Považie" a na webových stránkach RÚVZ. Príspevok bol pripravený i do region. 
tlače MY-Považský obzor", avšak pre nedostatok miesta /podľa vyjadrenia šefredaktorky/ nebol 
uverejnený. 
• 22.4.2009  realizácia Dňa zdravia pre širokú verejnosť okresu Púchov v priestoroch 
lekárne "Dentur" v spolupráci so SZŠ v Pov. Bystrici. Poskytnuté bolo meranie tlaku krvi, celk. 
% tuku v tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a dostatkom zv. 
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materiálu. Aktivitu využilo 48 občanov. Zmedializovaná bola v region. televízii TV Púchov, v 
region. tlači "Púchovské noviny" a na webových stránkach RÚVZ.  
• 28.4.2009  realizácia Dňa zdravia v priestoroch lekárne "Purus" pre obyvateľov okresu 
Ilava v spolupráci so SZŠ v Pov. Bystrici. Poskytnuté bolo meranie tlaku krvi, celk. % tuku v 
tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a dostatkom zv. materiálu. 
Aktivitu využilo 25 občanov. Propagácia bola uskutočnená v priestoroch lekárne a na webových 
stránkach RÚVZ. 
• 29.5.2009 v nefajčiarskej kaviarni "Press club" v P.B. bola uskutočnená  zv. aktivita pre 
širokú verejnosť pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. Poskytnuté bolo meranie tlaku krvi, 
celk. % tuku v tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a dostatkom zv. 
materiálu. Medializácia bola uskutočnená v regionálnej tlači - Považsko bystrické novinky, 
Považský obzor MY, TV Považie a web. stránkach RÚVZ. Propagácia bola zrealizovaná i vo 
vývesných skrinkách mesta , v priestoroch NsP  a v priestoroch kaviarne formou informačných 
letákov. Zhotovené boli i panely venované problematike "Škodlivosti fajčenia" a "Varovaniam na 
tabakových výrobkoch", ktoré vzbudili veľký záujem.  
• 26.6.2009  uskutočnená zv. aktivita v spolupráci so VšZP pri príležitosti 
"Medzinárodného dňa proti drogám a obchodovaniu s nimi. Poskytnuté bolo meranie tlaku krvi, 
celk. % tuku v tele, CO vo výdychu spolu s odborným lekárskym poradenstvom a dostatkom zv. 
materiálu. Aktivitu využilo 27 občanov. Pracovníčky VšZP poskytovali i rôzne poradenské 
skužby týkajúce sa orientácie v systéme zdravotného poistenia. Medializácia bola uskutočnená v 
regionálnej tlači - Považsko bystrické novinky, Považský obzor MY, TV Považie, iTV Pov. 
Bystrica a web. stránkach RÚVZ. Propagácia bola zrealizovaná i vo vývesných skrinkách mesta , 
v priestoroch NsP, VšZP  a v priestoroch kaviarne formou informačných letákov. Zhotovené boli 
i panely venované problematike  " Medzinárodný deň boja proti drogám" a "Tvár drogy", ktoré sa 
tešili veľkému záujmu verejnosti. 
• 18.7.2009 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo sme sa zúčastnili "Dňa zdravia" 
zrealizovanej v Kúpelnej dvorane Trenčianskych Teplíc. Počas neho pracovníčka OPZ 
uskutočnila u aktívnych a pasívnych fajčiarov meranie CO vo výdychu a percenta 
karboxyhemoglobímu v krvi prístrojom Smokerlyzer. Zároveň poskytovala odborné poradenstvo 
spolu s aktuálnym zv. materiálom. Uvedenú aktivitu využilo 68 záujemcov, z toho bolo 41 žien 
/60,29%/ a 27 mužov /39,71%/. Namerané hodnoty malo v norme 21 respondentov /30,88%/, 
zvýšené hodnoty malo 47 respondentov /69,12%/. Podľa vyjadrenia väčšiny z nich uvedená 
intervencia ich mobilizuje k väčšiemu záujmu o vlastné zdravie i o zdravie svojich najbližších. 
• 21.8.2009 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo sme sa zúčastnili 
"Bartolomejského jarmoka" v Ilave a uskutočnili u aktívnych a pasívnych fajčiarov meranie CO 
vo výdychu a percenta karboxyhemoglobímu v krvi prístrojom Smokerlyzer. Zároveň bolo 
poskytnuté odborné poradenstvo spolu s aktuálnym zv. materiálom. Uvedenú aktivitu využilo 37 
záujemcov. 
• realizácia III. ročníka prebehla v druhom polroku 2009. Odštartovaná bola 19.8. 2009 
seminárom, ktorý organizoval RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.  
Aktivity, ktoré boli v jej rámci uskutočnené: 

 medializácia -  regionálna tlač / Považskobystrické novinky, Považský obzor-MY  Púchovské 
noviny/ uverejnené príspevky pod titulom "Vyzvi srdce k pohybu", "Pomôž dospelým členom 
svojej rodiny k zdraviu", " Vyzvali ste svoje srdce k pohybu?". V regionálnych televíziach /TV 
Považie a Púchovská televízia/ odvysielané rozhovory poskytnuté v rámci kampane / 3x /. Na 
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web. stránky RÚVZ spracované a umiestnené príspevky / 2x / s názvom "Vyzvi srdce k pohybu" 
a "Vyzvali ste svoje srdce k pohybu?" 

 názorná propagácia - zv. nástenky v RÚVZ  Pov. Bystrica a v areáli NsP PB  na tému: "Vyzvi 
srdce k pohybu - prekonajte pohodlnosť, vyhrajte zdravie" 

 osobná distribúcia účastníckych listov a propagácia kampane uskutočnená v regionálnom 
územnom obvode RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici  vo vybraných inštitúciach, zariadeniach, 
školách, atď. / napr. PX centrum, CVČ  centrum, SOUStrojárske P.B.,KD Trenčianska 2 P.B., 
Mestská poliklinika DnV, Obvodný úrad Ilava, Mestský úrad Ilava, NsP Ilava, Mesto DnV, 
lekárne Dentur L v  PÚ a Purus v Ilave, SZŠ v P.B., ZŠ v Prečíne, ZŠ SNP , atď./. 

 na SOŠZ v Považskej Bystrici uskutočnené 2 prednášky s besedami pre 4. ročníky s názvom 
"Vplyv pohybu na KVCH" spojené s propagáciou celoslovenskej kampane"Vyzvi srdce k 
pohybu". 

 po ukončení kampane odoslané účastnícke listy na OPZ, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
tých respondentov, ktorí využili ponuku o zaslanie vyplnených účastníckych listov 
prostredníctvom OPZ v PB / 61 účastnickych listov/. 
 
4. Spolupracovať pri vytváraní systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti  
podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia: 
Program CINDI: v RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici pracuje základná poradňa každý 
pondelok a štvrtok v dopoludňajších hodinách. Klientom, ktorí majú záujem o poradenstvo pri 
odvykaní od fajčenia od oktobra 2008 poskytujeme ďalšie odborné poradenstvo v nadstavbovej 
poradni na odvykanie od fajčenia. 
 
6. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a              
analyzovať zdravotný stav obyvateľov v regióne 
• V mesiaci jún sme sa venovali príprave odborného seminára pre zamestnancov RÚVZ 
Pov. Bystrica pod názvom: "Národný program prevencie obezity" a zhotoveniu panela, 
týkajúceho sa trendov BMI u klientov v základnej PZ v čase od r. 1999-doteraz. Na základe 
výsledkov sme konštatovali, že prevalencia BMI v sledovanom období sa zvýšila u oboch 
pohlaví, a to u žien o 0,6% a u mužov o 6,1%. 
• V rámci NPPO sme dňa 12.5.2009 uskutočnili meranie BMI,WHR a celk.množstva tuku v 
tele v dvoch triedach 3. ročníka  SZŠ v Pov. Bystrici /celkovo u 43 študentov/ a dňa 18.2.2009 
meranie celkového množstva tuku s následným odborným individuálnym lekárskym 
poradenstvom u študentov 1.ročníka /celkovo 31 študentov/. Pri analýze vyšetrení sme zistili, že 
nadváhu u študentov 3. ročníka malo 9,3 %  a obezitu 7% študentov. WHR index malo zvýšený 
4,65% študentov. Celkové množstvo tuku v tele malo zvýšený 13,95 % študentov.  V 1. ročníku 
nadváhu malo 13% a obezitu tiež 13% študentov. Celkové množstvo tuku v tele malo zvýšený až 
35,48% študentov. 
 
7.  Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v podpore zdravia 
     - zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia 
             a) študentov verejného zdravotníctva 
V dňoch od 16.-20.2.2009 absolvovala povinnú odbornú prax študentka 3. ročníka FZSP TU- 
odbor verejné zdravotníctvo,denná forma. Praktikantka bola v teoretickej rovine oboznámená s 
organizáciou a systémom práce na oddelení, s platnou legislatívou odboru, realizovanými a 
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plánovanými zv. aktivitami na r. 2009. Počas demonštrácie práce v PZ a pri zhotovovaní názornej 
propagácie sa aktívne zúčastnila na činnosti.    
V dňoch 7.7.- 8.7. - absolvovala povinnú odbornú prax študentka 1. ročníka FZSP TU- odbor 
verejné zdravotníctvo, denné štúdium + študentka 2. ročníka JLF v Martine - odbor verejné 
zdravotníctvo, denné štúdium. Praktikantky boli v teoretickej rovine oboznámené s platnou 
koncepciou a legislatívou odboru, s organizáciou a systémom práce na oddelení a s 
realizovanými a plánovanými zv. aktivitami v r. 2009. V praktickej rovine boli oboznámené a 
aktívne sa zapojili do práce pri zhotovovaní názorných propagácií, pri práci s klientami v PZ a pri 
práci s dotazníkovou štúdiou týkajúcou sa projektu "Seniori v rodine a spoločnosti". 
 
- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia 
         e) zdravotníckych pracovníkov 
V mesiaci apríli bol distribuovaný zv. materiál "Prevencia samovrážd"  pre zdravotníckych 
pracovníkov v primárnej zdravotnej starostlivosti. Materiál bol doručený osobne a e - mailom. 
 
              f) iných zdravotníckych pracovníkov 
              g) pedagógov 
• 27.4.2009 odoslané e-mailom Informácia pre riaditeľov ZŠ o  zdravotno výchovnom 
materiáli: "Prevencia samovrážd"- Príručka pre učiteľov a ostatných pracovníkov školstva" 
• 6.5.2009 v ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou boli  zrealizované 2 zv. prednášky a inštruktáže 
pre žiakov  1. a 2. ročníka v rámci riešenia projektu Stomatohygiena. Pedagógom bola odovzdaná  
metodika zv. pôsobenia k danej  aktivite a aktuálny zv. materiál.  
• 12.6.2009 v ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou boli zrealizované 2 zv. prednášky a inštruktáže 
pre deti MŠ. Pedagógom bola odovzdaná metodika zv. pôsobenia, poskytnutý zv. materiál a  CD 
nosiče k danej problematike /Lakomý syseľ, O maškrtnej veveričke, Čo sa stalo medvedíkovi, 
Prečo vlk šušlal/. 
• 19.6.2009 uskutočnené rozposielanie e-mailom pre ZŠ a SŠ okresov PB, PU, IL odborný 
materiál s názvom " Sociálne determinanty zdravia školákov" spolu s informáciou týkajúcou sa  
Medzinárodného dňa boja proti drogám 2009. 
• 12.6.2009 v ZŠ Lysá pod Makytou boli uskutočnené 2 prednášky pre 3. a 4. ročník na 
tému "Pohybová aktivita detí" spojené s nácvikom správneho držania tela. Pedagógom I. stupňa 
bol odovzdaný súbor cvikov v elektronickej a printovej forme. 
• 9.10.2009 v ZŠ Prečín pre pedagógov a žiakov 1. a 2. ročníka projekt "Zdravotno 
výchovné pôsobenie u detí predškolského veku- Stomatohygiena" spojený s praktickým 
nácvikom správneho spôsobu čistenia zubov + poskytnutý zv. materiál k danej téme + použitie 
DVD - 2x + použitie panelu v rámci interaktívneho vzdelávania 
• 6.11.2009 Materská škola Lúky  č. 72 - v rámci projektu "Zdravotno výchovné pôsobenie 
u detí predškolského veku- Stomatohygiena" bola realizovaná edukácia pre 18 detí  a ped. 
pracovníkov MŠ. K edukácii bol použitý z.v. materiál k danej problematike a DVD - "Lakomý 
syseľ si deti pozreli 6 krát.  
• 24.11.2009 Materská škola Papradno č.372 - v rámci projektu "Zdravotno výchovné 
pôsobenie u detí predškolského veku- Stomatohygiena" bola realizovaná edukácia pre  17 detí a 
ped. pracovníkov MŠ. K edukácii bol použitý z.v. materiál k danej problematike a DVD - 
"Lakomý syseľ" majú možnosť deti vidieť od 24.11.2009 do 4.12.2009. 
• 9.12.2009 pre študentov 4. ročníkov SZŠ v Považskej Bystrici a ich pedagógov 
zrealizovaný "Deň otvorených dverí Poradne zdravia". Počas neho uskutočnená prednáška s 
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besedou /2x/ venovaná programu CINDI a prevencii kardiovaskulárnych ochorení, s dôrazom na 
rizikové faktory. Aktivita bola zameraná na zvýšenie vedomostí a motivácie zameranej na 
konanie prospešné zdraviu. Zároveň sa študenti oboznámili s aktivitami, ktoré sa v PZ 
vykonávajú. Využili možnosť zmerať si tlak krvi, celkové množstvo tuku v tele, množstvo CO vo 
výdychu spolu s antropometrickým meraním /BMI, WHR/.  
 
         h) iných nezdravotníckych pracovníkov 
 
      - zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v  podpore zdravia 
• 20.2.2009 bola zrealizovaná zv. aktivita počas výročnej schôdze ZO Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Pov. Bystrici. Témy prednášky boli: "Možnosti prevencie u seniorov" a 
"Osteoporóza". Po odbornom poradenstve sa besedovalo na danú tému. Nechýbal dostatok zv. 
materiálu. 
• 17.3.2009 v KD Lysá pod Makytou bola uskutočnená prednáška  na tému: "Zásady 
prevencie u seniorov" a "Osteoporóza" /v  power pointe/ spojená s besedou, meraním TK a % 
tuku v tele u členov klubu. Nechýbal dostatok zv. materiálu.  
• 19.3.2009 v Press clube - nefajčiarskej kaviarni v Pov. Bystrici pre členov Denného centra 
seniorov v Strojárenskej štvrti bola zrealizovaná prednáška na tému: "Osteoporóza". Súčasťou 
bolo meranie TK a celkového množstva tuku v tele. Nechýbal aktuálny zv. materiál. Aktivita bola 
medializovaná v spravodajstve TV Považie. 
• 1.4.2009 bol vypracovaný list pre materské centrá regionu Pov. Bystrica, Púchov, Ilava / 
MC Včielka Pov. Bystrica, MC Stromček v Košeckom Podhradí, MC Dubáčik v Ilave, MC 
Mimčo v Ladcoch a MC Bambuľka v DnV/ a s ním distribuovaný z.v. materiál: "Urobme všetko 
preto, aby deti nezomierali, Život deťom nekúpiš, prilbu áno". 
• 28.10.2009 v rámci regionálneho projektu "Dajme šancu deťom s diétou" v spolupráci s 
odd. HDM uskutočnená prednáška s besedou určená rodičom žiakov spojená s meraním 
celkového množstva tuku v tele a TK. Doplnená bola ochutnávkou jedál zdravej výživy /šaláty, 
pomazánky, atď/ a zv. materiálom. 
 
 
C) OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, ktorý 
zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 837/2002 
zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
 
Zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy pracovníci hygieny detí a mládeže sledujú hodnotením 
požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov v rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru. Vychádzame z procesu ozdravenia výživy.  Zameriavame sa na kvalitu 
vstupných surovín, na spôsob úpravy, dodržiavanie odporúčaní racionálneho stravovania ako aj 
zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a dodržiavanie času výdaja hotových pokrmov. V MŠ 
Dukelská bola zabezpečená prednáška na tému zásady zostavovania jedálnych lístkov, ktorú 
pripravili pracovníčky oddelenia vo forme PPT prezentácie. Bola určená pre pracovníčky 
kuchyne ale aj rodičov detí navštevujúcich MŠ. 
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 V roku 2009 pracovníci oddelenia hygieny detí a mládeže vykonali v rámci ŠZD 106 
kontrol v zariadeniach školského stravovania, v školských bufetoch  a rekreačných zariadeniach. 
Zistené nedostatky boli riešené v blokovom konaní a opakovanou kontrolou odstránenia 
zistených nedostatkov. Kontroly boli zamerané aj na sledovanie energetickej a nutričnej hodnoty 
pripravovaných jedál. Na základe laboratórnych výsledkov boli vykonané konzultácie so 
zodpovednými vedúcimi zariadení školského stravovania, pri ktorých boli dohodnuté nápravy. 
Celkovo boli v prvom polroku  odobraté 4 vzorky hotového pokrmu a to zo ZŠS pri ZŠ SNP, 
Považská Bystrica; ZŠS pri SOU stavebné, Slov. partizánov, Považská Bystrica; ZŠS pri ZŠ 
Mládežnícka, Púchov; ZŠS pri ZŠ s MŠ Dohňany. V rámci projektu "Monitoring stravovacích 
zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných 
rizík spojených s konzumáciou jedál"  v 17. kalendárnom týždni bol vykonaný odber vzoriek 
stráv (desiata, obed, olovrant) vo vybranom vidieckom zariadení (MŠ Beluša) a v mestskom 
zariadení (MŠ Železničná, Považská Bystrica) celotýždňová strava spolu 10 vzoriek stráv. Do 
vzorky boli zahrnuté aj podávané nápoje v priebehu dňa, rozsah požadovaných vyšetrení bol - 
energetická hodnota, B, T, C, NaCl, Pb, Cd, Hg, dusičnany. Samostatne sa odobrali nápoje 
množstve 300 ml na stanovenie farby. Výsledky boli spracované v programe Excell a na analýzu 
údajov bola využitá Alimenta ver.4.3.E. Získané údaje z dotazníkov sa vkladali do databázy, 
ktorá bola zaslaná na RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote. Cieľom projektu bolo zhodnotiť 
dotazníkovým prieskumom stravovacie zvyklosti, 24- hodinovú spotrebu potravín a pohybové 
aktivity detí. Dotazník zahŕňal hlavné potravinové komodity, v ktorých sa zisťovala frekvencia, 
ako často vyšetrovaná osoba danú potravinu konzumuje spolu s priemernou veľkosťou jednej 
porcie. Zaznamenávali sa podrobnosti o druhu konzumovaných potravín relevantné pre 
hodnotenie príjmu živín. Ďalšie údaje o výžive sa získavali metódou 24- hodinovej 
retrospektívnej stravovacej anamnézy. Touto metódou sa získavali aj informácie o fyzickej 
aktivite detí po dobu 24 hod. fyzickej aktivity a vyváženosť energetického príjmu a výdaja.  
 V spolupráci so školským úradom Púchov sa pracovníčky podieľali na prednáške pre 
vedúce zariadení školského stravovania, ktoré sú zapojené do projektu zdravá škôlka a zdravá 
škola. Prezentované boli hlavne spôsoby zabezpečenia racionálnej výživy už od útleho veku detí. 
S riaditeľkami materských škôl a základných škôl bola dohodnutá spolupráca na plnení 
niektorých častí projektu.  
 Bolo poskytnutých 40 telefonických konzultácií ohľadom spôsobu overovania nových 
receptúr školského stravovania  a 75 konzultácií týkajúcich sa zloženia jedálneho lístka a za 
účelom zriadenia školských bufetov na základných a stredných školách. 
 RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici bolo zapojené  do projektu „Project on Lifestyle 
Determinants of Obesity",  ktorý sa týka obezity detí a mládeže v súvislosti s výživou a 
pohybovou aktivitou. Do projektu bola vybraná ZŠ Beluša. Spolupráca s vedením školy bola 
dobrá, projektu sa zúčastnilo 35 žiakov, tak ako bolo zadané. Výsledky boli zaslané na 
vyhodnotenie na ÚVZ SR. Podľa vypracovaného Plánu odberu vzoriek za Rok 2009 bolo 
odobratých 46 vzoriek zo ZŠS. 
   
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 
 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru  bol pravidelne v zariadeniach školského 
stravovania na všetkých úrovniach (materské školy, základné školy, stredné školy a školské 
bufety) sledovaný koeficient pestrosti stravy v jedálnych lístkoch ako aj sortiment predávaných 
výrobkov v školských bufetoch. Skladbu jedálneho lístka pracovníci hygieny detí a mládeže 
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sledovali aj u prevádzkovateľov detských zotavovacích akcií. Predaj tabakových  a alkoholických 
výrobkov v bufetoch v školských zariadeniach nebol zistený. Pri kontrole sortimentu predaja v 
automatoch bol na niektorých stredných školách zistený predaj kofeínových nápojov. Podľa 
vyjadrení riaditeľov stredných škôl (SOUEaS Dubnica nad Váhom, SZŠ Považská Bystrica, ZŠ 
ul. Nemocničná, Považská Bystrica) sú tieto nápoje určené len pre učiteľov, v zmysle vyhlášky 
527/2007 však v zariadení pre deti a mládež nie sú uvedené nápoje prípustné a tak bolo 
dohodnuté zastavenie prípravy a predaja uvedených nápojov v automatoch. 
V  regióne Považská Bystrica sa stravuje 55,4% detí navštevujúcich predškolské, školské a 
stredoškolské zariadenia. 
V spolupráci so školskými úradmi  Púchove sa pracovníci pravidelne aktívne podieľali na 
prednáškovej činnosti, ktorá bola zameraná hlavne na podporu správneho zloženie stravy u detí 
všetkých vekových skupín. Prednášky boli určené pre  vedúce zariadení školského stravovania. 
Na základe požiadavky so strany niektorých obcí  bol zabezpečený výklad platnej legislatívy pre 
vedúce školského stravovania.  
Pri výkone ŠZD boli hodnotené požiadavky vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach o 
požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a vyhlášky č. 526/2007, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a to hlavne z pohľadu výživovej hodnoty 
pokrmov pripravovaných v uvedených zariadeniach ako aj z hľadiska použitia epidemiologicky 
rizikových potravín a podmienkach používania niektorých druhov potravín. Na využívanie 
noriem školského stravovanie a zásad zostavovania jedálnych lístkov upozorňujeme aj všetkých 
prevádzkovateľov zariadení poskytujúcich stravu pre deti počas detskej zotavovacej akcie. Pri 
hodnotení koeficientu pestrosti stravy v zariadeniach školského stravovania dosahovali hodnotu 
od 0,7 do 1.  
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania 
Do mliečneho programu je v regióne Považská Bystrica  zapojených štrnásť základných škôl 
 a dvadsaťpäť materských škôl.  Pri kontrolách priamo v jednotlivých zariadeniach okresu 
Púchov sme zistili, že zodpovedné vedúce stravovacích zariadení si vedú len presnú evidenciu 
spotrebovaného mlieka v litroch, pričom pre jedno dieťa je určené 0.25 l mlieka. Počet detí sme 
sa  snažili zistiť aj na Krajskom školskom úrade v Trenčíne. Za región Považská Bystrica evidujú 
len počet zariadení a počet spotrebovaného mlieka. Za rok 2007 bola celková spotreba mlieka v  
okrese Púchov   21 011 litrov  a v okrese Považská Bystrica 17 852 litrov. 
Oproti minulému roku došlo k vzostupu  zariadení školského stravovania, ktoré pre svojich 
stravníkov ponúkajú mliečny program. Treba podotknúť, že na mliečnu stravu chodia aj deti, 
ktoré sa inak nestravujú v školskej jedálni. V súvislosti s výkonom ŠZD bolo zistené, že na 
miesto mlieka sa môže podávať aj iný mliečny výrobok. Mlieko sa podáva v niektorých 
zariadeniach počas veľkej prestávky spolu s pečivom  s nátierkou, alebo sa podáva každému 
stravníkovi 0,25 l mlieka k obedu. Mliečne desiate vydávajú pracovníci školských zariadení, 
ktorí majú platný zdravotný preukaz a sú odborne spôsobilí. Mliečne výrobky určené pre ŠMP sa  
skladujú v osobitných chladničkách,  používa sa mlieko s predĺženou trvanlivosťou   ( 5 dní ). 
Pri výkone ŠZD bolo zistené, že predškolské a školské zariadenia pre žiakov  s povinnou 
školskou dochádzkou môžu požiadať o poskytnutie  príspevku na podporu spotreby mlieka 
a mliečnych výrobkov z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov.  V školských 
zariadeniach sú ponúkané mlieka- čisté a ochutené, jogurty a prípadne aj rožok alebo chlieb s 
nátierkou. V materských školách je to väčšinou len mlieko. Najmenší počet detí zapojených do 
školského mliečneho programu je v bývalom ilavskom okrese.   
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Význam mlieka a mliečnych výrobkov ako aj ich prínos pre detský organizmus bol prezentovaný 
na odborných poradách vedúcich zariadení spoločného stravovania. Častým dotazom zo strany 
vedúcich bolo, že aj keď sa pre deti zabezpečia mliečne desiate nie je o ne dostatočný záujem.   
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
 
Hodnotenie pitného režimu u detí je jednou z priorít pri výkone ŠZD. Sledujeme aký druh nápoja 
je podávaný. Zväčša sú ponúkané čaje alebo ovocné vody. V materských školách sa čaj podáva 
počas celého dňa a deti majú označené vlastné poháriky. Čaj je umiestnený v herni a učiteľky ho 
deťom priebežne ponúkajú.  
U školskej a stredoškolskej mládeže je pitný režim zabezpečený hlavne v bufetoch alebo formou 
automatov - nie sú povolené kofeínové nápoje.  Tu sledujeme, že žiaci a študenti siahajú skôr po 
vysoko sladených nápojoch. V rámci podávania nápojov v školskom stravovacom zariadení sme 
nezistili, že v bufetoch sa predávajú nápoje s obsahom kofeínu a chinínu. Vedenie školy bolo 
upozornené, aby predávaný sortiment vyhovoval zásadám zdravej výživy.   
Až 90 % zariadení pre deti a mládež je napojených na verejný vodovod a voda zodpovedá 
požiadavkám na vodu určenú na ľudskú spotrebu. V roku 2009 pracovníci odobrali 31 vzoriek 
vôd z prevádzok, ktoré majú vlastný vodný zdroj. Päť vzoriek nezodpovedalo NV SR č.354/2006 
a s prevádzkovateľmi školských zariadení  bola dohodnutá náprava. 
Aj v prípade, že sa deti napijú vody z vodovodu je zabezpečená jej kvalita a bezpečnosť až v 
spomínaných 90%. 
V roku 2009 sme konzultovali 25 dotazov ohľadom podávania nápojov v materských škôlkach a 
základných školách. Väčšina dotazov bola so strany vedúcich zariadení školského stravovania a 
týkala sa možnosti nosenia vlastného nápoja do zariadenia.  
 
5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici sa pravidelne  zapája do 
zberu údajov pomocou dotazníkových prieskumov TAD (tabak, alkohol, drogy) u žiakov 
základných škôl, študentov stredných škôl a učiteľov základných a stredných škôl. Podieľali sme 
sa na zbere údajov európskeho školského prieskumu o alkohole a drogách - ESPAD. 
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u 
žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 
Na projektoch zo zameraním na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok sa 
niekoľko rokov pravidelne podieľame. (TAD, ESPAD)   
 
 
D)  POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
1. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných inštitúcií 
V roku 2009 neboli podané na RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici oznámenia kontrolných 
inštitúcií na porušenie zákona o ochrane nefajčiarov.  
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V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2009 vykonaných 650 kontrol dodržiavania 
zákona o ochrane nefajčiarov. Uložená bola jedna pokuta v blokovom konaní vo výške 30,- euro. 
 
 
E) OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v 
súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ 
 
o pravidelne usmerňujeme a  informujeme všeobecných lekárov pre deti a dorast a 
všeobecných lekárov pre dospelých  -   telefonicky, písomne a osobne o  problémoch súvisiacich 
s očkovaním, poskytujeme odborné poradenstvo  pri očkovaní osôb cestujúcich do zahraničia. 
o pravidelne usmerňujeme a písomne  informujeme všeobecných lekárov pre deti a dorast a 
všeobecných lekárov pre dospelých o všetkých zmenách týkajúcich sa plánovania, organizácie a  
realizácie   imunizačného programu.  
o v rámci mesačného hlásenia výskytu prenosných ochorení sme usmerňovali lekárov pre deti 
a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých  o zmenách v oblasti očkovania.   
o informovanie laickej verejnosti o význame očkovania prostredníctvom regionálnej tlače  
(MY OBZOR, Považskobystrické novinky, Ilavský mesačník, Dubnické noviny) a 
prostredníctvom regionálnej TV (ITV Považská Bystrica a TV Považie).  
o propagácia očkovania a  edukácia  obyvateľstva  prebiehala formou vytvorenia 
a obnovovania web stránky RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici. 
o opatrenia vykonané RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici v súvislosti s nárastom výskytu 
ARO a chrípky a chrípke podobných ochorení cestou regionálnych médií a regionálnej tlače. 
Informácie o zintenzívnení preventívnych aktivít smerujúcich k tlmeniu prenosu nákazy boli 
zaslané písomne i riaditeľom predškolských a školských zariadení  a riaditeľom N s P Považská 
Bystrica  a Ilava.  
o pravidelné usmerňovanie všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre 
deti a dorast o opatreniach v súvislosti s výskytom ochorení vyvolaných vírusom chrípky 
A(H1N1) v SR. 
o v rámci ŠZD vykonávame kontrolu  povinného pravidelného očkovania podľa 
očkovacieho kalendára v ambulanciách praktických lekárov  pre deti a dorast a praktických 
lekárov  pre dospelých. Kontrolujeme dodržiavanie chladového reťazca, vybavenie ambulancie 
chladničkami  s teplomermi a pravidelnú kontrolu a evidenciu teplôt v chladničkách, správne 
uskladnenie očkovacích látok .  
o v rámci EIW sme  informovali prostredníctvom regionálnej tlače a  médií ( MY OBZOR, 
Považskobystrické novinky, Ilavský mesačník, ITV ) o kampani, vytvorili sme článok na web 
stránku úradu so zameraním na dôležitosť očkovania a taktiež sme vytvorili informačný panel na 
RÚVZ o dôležitosti očkovania.  
 
2. Vyhodnotenie zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu  v 
regióne 
o kontrola  štandardných postupov v očkovaní, dobrá evidencia o očkovaní, dodržiavanie 
chladového reťazca, hospodárenie s vakcínami, register očkovaných sa vykonáva priebežne  v 
ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých.  
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o kontrola očkovania v SR – spracovanie a vyhodnotenie administratívnej kontroly 
očkovania k 31.8.2009 v okrese Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 
 
 
F)  OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory, 
karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, dlhodobé nadmerné a 
jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce.  
 
Za účelom znižovania miery zdravotných rizík zamestnancov v roku 2009 bol vykonávaný ŠZD 
podľa odborného usmernenia ÚVZ SR zameraný na dodržiavanie ustanovení jednotlivých 
nariadení vlády.  
 ŠZD zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek NV SR č. 115/2006 o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku bol vykonaný na 19 pracoviskách. 
Za účelom overenia informovanosti pracovníkov o rizikách vyplývajúcich z expozície hluku pri 
práci podľa § 7 citovaného nariadenia vlády bolo zamestnancami vyplnených 164 dotazníkov 
informovanosti. 
           ŠZD zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek  NV SR č. 355/2006 o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci bol 
vykonaný na 4 pracoviskách.  
Za účelom overenia informovanosti pracovníkov podľa § 10 citovaného nariadenia vlády bolo 
zamestnancami vyplnených 27 dotazníkov informovanosti. 
 ŠZD zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek NV SR č. 281/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami bol vykonaný 
na 2 pracoviskách. 
Za účelom overenia informovanosti pracovníkov o rizikách vyplývajúcich z ručnej manipulácie s 
bremenami podľa § 6 citovaného nariadenia vlády bolo zamestnancami vyplnených 18 
dotazníkov informovanosti. 
Oddelenie PPL vedie evidenciu rizikových prác za jednotlivé okresy podľa prevažujúcej činnosti 
a podľa druhu a kategórií rizikových faktorov v programe ASTR.  
K 31.12. 2009 bolo vydaných 26 rozhodnutí na vyhlásenie rizikových prác. Rizikové práce boli 
vyhlásené na základe výsledkov vykonaných meraní, posúdenia rizík a splnenia kritérií na 
zaradenie prác do kategórie z hľadiska zdravotných rizík podľa Vyhlášky č. 448/2007 Z.z.. Na 
zrušenie rizikových prác bolo vydaných 8 rozhodnutí - pracovné činnosti nespĺňali kritéria pre 
ich zaradenie do kategórie rizikových prác. Jedna prevádzka ukončila svoju činnosť.  
V rámci ŠZD na rizikových pracoviskách boli sledované pracovné podmienky zamestnancov, 
miera expozície a realizácie opatrení zo strany zamestnávateľov uložených v rozhodnutí o 
zaradení pracovných činností do kategórie rizikových prác. Súčasťou výkonu ŠZD bola kontrola 
plnenia povinnosti na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu - výsledky a intervaly 
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.    
 
 

538



Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov 
 Pri výkone ŠZD sa kontroluje zabezpečenie ochrany zdravia pri skladovaní, predaji a 
manipulácii s veľmi jedovatými (veľmi toxickými) a jedovatými (toxickými) látkami a 
prípravkami. Na základe návrhu prevádzkovateľa bolo vydané jedno rozhodnutie na nakladanie s 
toxickými a veľmi toxickými látkami a prípravkami. 
V prípade dopytu o overenie odbornej spôsobilosti na RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici sú 
žiadatelia odporúčaní na RÚVZ v sídle kraja (RÚVZ Trenčín).    
 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu    
 RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici eviduje práce s rizikom chemickej karcinogenity 
pri práci s cytostatikami na ambulancii klinickej onkológie. Počet použitých ampuliek sa eviduje. 
V roku 2009 bolo použitých 11 567 ampuliek. 
ŠZD zameraný na vyhľadávanie pracovných činností s rizikom chemickej karcinogenity bol 
vykonávaný v drevospracujúcich prevádzkach, v ktorých dochádza k spracovávaniu tvrdého 
dreva ako dokázaného karcinogénu pre ľudí. Pri výkone ŠZD bolo opakovane zisťované, že 
spracovávanie tvrdého dreva nie je hlavnou činnosťou týchto prevádzok, vykonáva sa ojedinele 
na základe objednávky. V pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici evidujeme 
vykonávanie rizikových prác v prevádzke na výrobu schodíšť a spracovanie guľatiny, kde sú 
zamestnanci exponovaní prachu z tvrdého dreva a v prevádzkach na povrchovú úpravu kovov, 
kde sú pracovníci exponovaní zlúčeninám šesťmocného chrómu.  
RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici vydalo k 31.12.2009 štyri rozhodnutia na odstraňovanie 
azbestu a materiálov obsahujúcich azbest -  zo stavieb SSE a.s. Považská Bystrica - káblový 
priestor pod dozorňou a Vodná elektráreň Dubnica nad Váhom. Odstraňovanie azbestového 
materiálu vykonávala spoločnosť Ronar, s.r.o., Košice. Rozhodnutie na odstraňovanie azbestu a 
materiálov obsahujúcich azbest z odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v 
budovách na bývanie, kde odstraňovanie zabezpečovala Správa domov Gelnica, s.r.o., Gelnica a 
zo strechy rodinného domu v obci Papradno č. 657 v k. ú. Považská Bystrica vykonávané 
spoločnosťou Kovomat Slovakia, s.r.o., Žilina. Všetky uvedené spoločnosti vlastnia oprávnenie 
ÚVZ SR na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.   
Na základe usmernenia ÚVZ SR so sídlom v Bratislave na odstraňovanie a opravy odpadových a 
kanalizačných rúr z azbestových materiálov v bytových jadrách v budovách na bývanie, RÚVZ 
so sídlom v Považskej Bystrici upozornil zodpovedné organizácie na povinnosť dodržiavania NV 
SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri 
práci pri vykonávaní rekonštrukčných prác.   
V rámci ŠZD boli odobraté dve vzorky stavebného materiálu, ktoré boli odoslané na RÚVZ so 
sídlom v  Nitre -  NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov. Vo vzorkách bola 
potvrdená prítomnosť azbestových vlákien. 
 
Znižovanie psychickej pracovnej záťaže 
 K 31.12. 2009 RÚVZ neeviduje žiadosť o prehodnotenie psychickej pracovnej záťaže.  
 
Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného jednostranného zaťaženia 
 RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici eviduje vykonávanie rizikových prác s rizikovým 
faktorom fyzická záťaž - DNJZ u pracovníkov v sklárskom priemysle - sklári a brusiči skla. 
 K 31.12. 2009 bolo pracovníkmi OPPL prešetrených celkom 11 podozrení na chorobu z 
povolania s diagnózou "ochorenie z DNJZ". Prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania sa 
vykonalo u nasledovných profesií: krajčírka, miesič - pekár, pilčík, robotník pri obsluhe 
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konfekčného stroja, pomocný robotník v stavebníctve, zlievarenský robotník, šička volantov, 
robotník pri obsluhe cievočnice, zámočník, správca budovy (montáž hliníkových konštrukcií) a 
frézarka kovov. K 31.12. 2009 bolo priznaných šesť podozrení na chorobu z povolania u profesie 
krajčírka, pilčík, pomocný stavebný robotník, zlievarenský robotník, zámočník a frézarka kovov.  
Pri prešetrovaní chorôb z DNJZ pretrváva absencia možnosti objektivizácie frekvencie pohybov a 
vynakladaných svalových síl pri jednotlivých pracovných úkonoch. Zistené nedostatky na 
pracovisku sú prejednávané so štatutárnymi zástupcami organizácie (objektivizácia faktorov v 
pracovnom prostredí, vedenie presných údajov o pracovníkoch, prideľovanie OOPP - evidencia, 
maximálna hmotnosť bremena podľa veku). 
 
Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné poškodenia 
zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice  
 K 31.12. 2009 neevidujeme hlásenie o podozrení na chorobu z povolania s diagnózou               
"profesionálne poškodenie chrbtice". 
 
2. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych 
úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah 
špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri 
práci.  
ŠZD v oblasti ochrany zdravia pri práci bol počas roka 2009 vykonávaný podľa odborného 
usmernenia ÚVZ SR zameraný na dodržiavanie ustanovení jednotlivých nariadení vlády. 
Nedostatky zistené pri výkone ŠZD sú uvedené v zápisniciach z výkonu ŠZD s termínmi na ich 
odstránenie. Kontrola plnenia uložených opatrení je vykonávaná priebežne. Za nesplnenie 
povinností vyplývajúcich z právnych úprav na úseku ochrany zdravia boli uložené aj sankčné 
opatrenia. 
 
3. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov  v 
súvislosti s prácou. 
V súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) na pracoviskách zameraných na 
plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci so 
zameraním na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby bolo pracovníkmi OPPL k 31.12. 2009 
vykonaných 217 previerok, pričom bolo zistené, že:  
 

 127 firiem má zabezpečenú PZS dodávateľským spôsobom na základe zmluvy  o 
vykonávaní PZS 

 88 firiem nemá PZS  
 2 zariadenia majú PZS zabezpečenú vlastnými pracovníkmi 

 
Zamestnávatelia spolupracujú s PZS najmä pri posudzovaní zdravotných rizík, objektivizácii 
faktorov pracovného prostredia, na plnení opatrení uložených pri výkone ŠZD a pri posudzovaní 
zdravotnej spôsobilosti na prácu. 
Preventívne lekárske prehliadky na pracoviskách s pracovnými činnosťami zaradenými do kategórie rizikových prác 
sú vykonávané podľa zák. č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. PZS vykonávajú LPP prostredníctvom 
zmluvných lekárov so špecializáciou všeobecné lekárstvo alebo lekármi, ktorí sú jej zamestnancami. 
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G) OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s 
osobitným dôrazom na detskú populáciu 
Na regionálnej úrovni poskytujeme informácie verejnosti z oblasti  environmentálneho zdravia –  
najčastejšie z oblasti vplyvu faktorov životného prostredia ( najmä hluk, prach  a rast plesní 
v bytoch) na zdravie, následkov nedostatku alebo nevyhovujúcej kvality pitnej vody a pod. V 
prípade doporučenia lekára  vyšetriť vzorku vody z vodného zdroja, ktorý je využívaný na 
zásobovanie pitnou vodou a slúži pre ľudskú spotrebu ( napr. pri gastroenteritídach, podozrení na  
methemoglobinémiu) zabezpečujeme jej odber a výsledok konzultujeme nielen s lekárom ale aj 
spotrebiteľmi. V prípade potreby doporučujeme príslušné opatrenia.  
 
2. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s využívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie. 
Pracovníci oddelenia vykonávali dôslednú kontrolu týkajúcu sa dodržiavania sledovania 
ukazovateľov kvality pitnej vody dodávanej prevádzkovateľmi do verejnej vodovodnej siete. 
Obyvatelia nášho regiónu, ktorí sú zásobovaní pitnou vodou z verejných vodovodov, dostávajú 
prostredníctvom nich pitnú vodu, ktorá spĺňa požiadavky Nariadenia vlády SR č. 354/2006, 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na ľudskú spotrebu. Zdravotné zabezpečenie pitnej vody vo verejných vodovodoch je 
realizované dezinfekciou, v našich podmienkach chlórovaním. Kvalita vody zo súkromných 
studní nie je pravidelne sledovaná. V sledovanom období sme nezaznamenali ani jedno 
podozrenie z ochorenia alimentárnej dusičnanovej methemoglobinémie a ani jeden prípad 
prenosného ochorenia, ktorého faktorom prenosu bola pitná voda.  
- kvalita vôd na kúpanie  
V našom regióne nie sú vyhlásené  žiadne prírodné kúpacie oblasti iba umelé kúpaliská.  
Pre verejnosť v roku  2009 boli  sprístupnené tieto umelé kúpaliská s celoročnou prevádzkou:  
Krytá plaváreň MŠK Považská Bystrica s.r.o.,  Krytá plaváreň MŠK Púchov  s.r.o.,  Stredisko 
rekondičných služieb ÚS VSP Belušské Slatiny, Hotel  Podjavorník - QUICTRANS Slovakia 
s.r.o., Čertov Hotel, Lazy pod Makytou - DKP s.r.o. Púchov, Krytá plaváreň Nová Dubnica - 
UNISTAV,  SALUS - relaxcentrum,  Dubnica nad Váhom (detský bazén) a Kúpele Nimnica, a.s. 
(rehabilitačný bazén). 
Do prevádzky boli  rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici uvedené nasledovné letné 
kúpaliská : Letné kúpalisko MŠK Považská  Bystrica s.r.o., Letné kúpalisko MŠK Púchov s.r.o., 
Letné kúpalisko  Dubnica nad Váhom - Janka Múčková, Letné kúpalisko Košeca - Obec Košeca, 
Letné kúpalisko Lednické Rovne - LEDROV spol. s.r.o Lednické Rovne a  Krytá plaváreň Nová 
Dubnica - Magula. 
 
3. Monitorovať  kvalitu  pitných vôd u  spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie    
V roku 2009 sme zabezpečovali odber a analýzy kvality pitnej vody z verejnej vodovodnej siete u 
spotrebiteľa. Odobratých bolo 196 kontrolných vzoriek na stanovenie mikrobiologických, 
biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v zmysle Nariadenia vlády SR č.  354/2006, 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na ľudskú spotrebu. U všetkých vodovodov bol vykonaný aj rozšírený rozbor, celkove 
33. Celkový počet vodovodov je 31, z toho je 22 vodovodov pod správou Považskej vodárenskej 
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spoločnosti, a.s. Považská Bystrica a 9 vodovodov je v správe  obecných úradov (prevádzkované 
sú odborne spôsobilými osobami na prevádzkovanie verejného vodovodu). 
    V rámci ŠZD bolo celkove vykonaných 63 rozborov vody na kúpanie z bazénov s celoročnou 
prevádzkou a od prevádzkovateľov predložených 43 rozborov. Z letných kúpalísk bolo v rámci 
ŠZD vykonaných 16 rozborov a od prevádzkovateľov bolo predložených 15 rozborov.  
Aktuálny stav monitoringu pitných vôd a vôd na kúpanie v našom regióne je  zverejnený na 
webovej stránke RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici. 
 
 
H) ROZVOJ  VÝCHOVY  A VZDELÁVANIA  V OBLASTI  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
1. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU, TU a UK a príp. odbornú prax 
pre pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ) dlhodobo 
spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, ktoré ponúkajú štúdium v odbore verejné 
zdravotníctvo. Intenzívna spolupráca prebieha najmä s Fakultou verejného zdravotníctva 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorá je pre zdravotníckych zamestnancov 
RÚVZ hlavnou vzdelávacou inštitúciou v oblasti zvyšovania kvalifikácie, ako aj v oblasti 
ďalšieho a sústavného vzdelávania v zmysle prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 322/2006 Z. z. o 
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 
sústave certifikovaných pracovných činností. 
RÚVZ ponúka študentom – budúcim zdravotníckym pracovníkom v štátnej správe na úseku 
verejného zdravotníctva – možnosť absolvovať odbornú prax na všetkých odborných oddeleniach 
úradu: 
- Epidemiológia 
- Preventívne pracovné lekárstvo 
- Hygiena životného prostredia 
- Hygiena detí a mládeže 
- Hygiena výživy 
- Podpora zdravia 
 
Pre študentov vykonávajúcich odbornú prax na RÚVZ v Považskej Bystrici sú zabezpečené 
náležité podmienky v zmysle dohôd o vykonaní odbornej praxe. Študentom je poskytovaná 
dostatočná odborná pomoc bez dopadov na plnenie vlastných úloh jednotlivých pracovísk – 
oddelení. 
V roku 2009 vykonali odbornú prax na RÚVZ v Považskej Bystrici ôsmi študenti Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, dvaja študenti 2. ročníka Fakulty verejného 
zdravotníctva SZU v Bratislave a 1 študentka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. 
Podrobný prehľad o počte študentov, ktorí vykonali odbornú prax na RÚVZ v Považskej Bystrici 
v priebehu roka 2009, je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
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č. MENO 
ŠTUDENTA ŠKOLA ŠTUDIJNÉ 

ZAMERANIE ROČNÍK PRACOVISKÁ - 
ODDELENIA 

TERMÍN 
ODBORNEJ 

PRAXE 

1. Katarína 
Bačíková 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 5. PPL 2. 2. - 10. 4. 

2009 

2. Veronika 
Bašová 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 5. Epidemiológia 2. 2. - 10. 4. 

2009 

3. Zuzana 
Hrebičíková 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 3. HV, OPZ 16. 2. - 27. 2. 

2009 

4. Eva Kopšíková FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 3. HŽP 16. 2. - 27. 2. 

2009 

5. Vladimíra 
Vranová 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 3. PPL 16. 2. - 27. 2. 

2009 

6. Mária 
Bartušová 

FVZ SZU v 
Bratislave 

verejné 
zdravotníctvo 2. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM 
4. 5. - 15. 5. 

2009 

7. Marián Ľahký FVZ SZU v 
Bratislave 

verejné 
zdravotníctvo 2. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM 
4. 5. - 15. 5. 

2009 

8. A. Lednická JLF UK v 
Martine 

verejné 
zdravotníctvo 2. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM, OPZ 
23.6. – 16.7. 

2009 

9. Jana 
Girmonová 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 1. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM, OPZ 
6. 7. - 31. 7. 

2009 

10. Zuzana 
Palkechová 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 1. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM 
14. 9. - 25. 9. 

2009 

11. Katarína 
Svobodová 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 1. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM 
14. 9. - 25. 9. 

2009 
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Informácie o možnosti absolvovania odbornej praxe na RÚVZ v Považskej Bystrici a o 
predpokladanom počte študentov, ktorým bude prax umožnená, sú pravidelne aktualizované na 
web stránke úradu www.ruvzpb.szm.sk.  
 
 
INFORMATIZÁCIA  INŠTITÚCIÍ  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 
 
1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie IS 
RÚVZ  
 
Plnenie úloh v dobudovaní IS RÚVZ bolo realizované na základe pokynov ÚVZ SR a gestorov 
jednotlivých IS v zmysle novej koncepcie odboru zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. 
V priebehu roka 2009 boli pre ÚVZ SR poskytnuté požadované údaje o stave informačných 
technológií, využívaní jednotlivých IS vrátane negatívnych poznatkov pri prác s IS a o stave 
personálneho obsadenia IT pracovníkmi. Zabezpečená bola účasť zamestnancov RÚVZ na 
akciách odbornej prípravy k zavedeniu nových IS napr.: IS vody na kúpanie, aktualizácia IS 
Vydra, SW VEMA-majetok a i. 
Realizované je pripojenie RÚVZ v SR na Virtuálnu privátnu sieť prostredníctvom Slovanetu a.s. 
cez centrálny server ÚVZ SR. 
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN          
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Úlohy  /číslované podľa čísel z programového vyhlásenia/ 
 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý 
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly 
V roku  2009 boli vykonané kontroly v rámci štátneho zdravotného dozoru podľa zákona NR 
SR č. 355/2007 Z. z. a úradnej kontroly potravín podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. 
v počte 545 kontrol v 421 zariadeniach.  Systematický výkon  štátneho zdravotného dozoru 
a úradných kontrol bol realizovaný  podľa  plánu kontrol na rok 2009. Kontroly boli zamerané 
najmä na obalové materiály a materiály prichádzajúce do styku s potravinami, na kontrolu 
dodržiavania mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, na zdravotnú 
bezpečnosťou potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov, potravín pre 
dojčatá a malé deti a na prírodné minerálne, pramenité a balené pitné vody, epidemiologicky 
rizikové prevádzky. 
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov SR. Plniť opatrenia, vyplývajúce 
z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20. 6. 2001, úloha 
B.2) 
V zmysle programu ozdravenia výživy je zriadené poradenské centrum na RÚVZ so sídlom 
v Prešove. Poradenstvo sa vykonáva formou osobných konzultácií zameraných na  hodnotenie 
jedálnych lístkov.  
Za účelom získania informácií o výživovej hodnote  pokrmov v uzavretom type stravovania 
(nemocničné stravovanie, zariadenia sociálnej starostlivosti, závodné stravovanie) bolo 
odobratých 10 vzoriek hotových pokrmov. Závažné nedostatky zistené neboli. 
 
3. Zabezpečiť na všetkých Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR 
skvalitnenie poradenských činností zameraných na  
-  zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
-  zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhov potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
V rámci poradne zdravej výživy, ktorá je zriadená na RÚVZ so sídlom v Prešove ako 
nadstavbová poradňa sa plní projekt „Sledovanie výživového stavu obyvateľstva vo 
vybraných skupinách". V  roku 2009 bolo vyšetrených spolu 80 osôb  v určených vekových 
skupinách, v kategórii stredne ťažko pracujúci. V rámci projektu sa realizovala aj poradenská 
činnosť v oblasti zdravej výživy, kde sa rozoberali stravovacie návyky, zloženie stravy a 
kalorická hodnota u klientov.  
 
6. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov výrobnej praxe, nad zdravotnou bezpečnosťou 
potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonurikov, 
diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
RÚVZ so sídlom v Prešove vykonalo v roku 2009 v  zariadeniach s predajom a výrobou 
epidemiologicky rizikových potravín 545 úradných kontrol, pri ktorých bolo zistených 120 
nezhôd. Z celkového počtu  vyšetrených vzoriek 969 (potraviny 682, stery 287) na sledovanie 
mikrobiologickej  a chemickej kvality potravín  nevyhovelo mikrobiologicky 94  vzoriek. 
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V prípade zistenia nezhôd boli podľa zák. č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov 
uložené  
- počet vydaných opatrení –  3, 
- počet pokút / suma  - 5 / 1083,- eur,   
- úhrada nákladov - 5 / 416,02,- eur,  
- počet blokových pokút/suma -  20 / 400,- eur  
 
Podľa plánu úradnej kontroly sa v roku 2009 odobrali vzorky dojčenskej  a detskej výživy 
s obsahom mrkvy, listovej zeleniny, jablka, hrozna, na mliečnom základe  a živočíšnych 
zložiek, vzorky potravín na osobitné výživové účely a výživové doplnky 
- 27 vzoriek detskej výživy na stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov, vyšetrenie 1 
vzorky ešte nie je ukončené, 
- 15 vzoriek detskej výživy na stanovenie pesticídov (vzorky boli vyšetrené na RÚVZ 
so sídlom v Prešove), 
- 5 vzoriek detskej výživy na stanovenie mykotoxínov (vzorky vyšetrené na RÚVZ 
Poprad) 
- na zistenie mikrobiologického rizika  bolo odobratých 44 vzoriek  detskej výživy, 
- 15 vzoriek výživových doplnkov  
Sledovanie obsahu dusičnanov a dusitanov sa realizuje ako monitorovacia úloha, všetky 
ostatné vzorky vyhoveli v sledovaných  ukazovateľoch stanoveným limitom. 
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky. 
V zmysle usmernenia OHVBPKV/1108/2009/KO zo dňa 13.1.2009 boli pri výkone  štátneho 
zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami vykonané kontroly spojené s odberom 
vzoriek:  
- Stanovenie dietylénglykolu a fluridov vo vzorkách zubných pást- odobratých bolo 5 
vzoriek z prevádzky veľkoobchodného skladu. V žiadnej z vyšetrených vzoriek sa nezistila 
prítomnosť DEG, hodnoty fluoridov  zodpovedali požiadavkám prílohy č. 3 (26 až 43,47,56) 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
kozmetické výrobky.  
- Stanovenie farbív a mikrobiologické vyšetrenie vzoriek oxidačných farieb na vlasy -
odobratých bolo 5 druhov farbiacich krémov na profesionálne použitie zo špecializovanej 
predajne vlasovej kozmetiky . 
Výsledky vyšetrenia zodpovedali požiadavkám prílohy č. 3 Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č.658/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na  kozmetické výrobky. 
- Stanovenie potenciálnych alergénov vo vzorkách vonnej kozmetiky - odobratých bolo 
5 vzoriek z oddelenia kozmetiky OD TESCO  v Prešove. Výsledky vzoriek budú 
vyhodnotené do 30 .12.2009. 
 
Pri výkone ŠZD spojeného s odberom vzoriek vonnej kozmetiky bolo zistené nesprávne 
označenie dámskej parfémovanej vody, údaje na etikete boli nečitateľné.  O uvedenom 
nedostatku  bol  písomne informovaný regionálny úrad verejného zdravotníctva, v sídle 
ktorého sa nachádza distribútor kozmetického výrobku.    
 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako aj Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
      Zhodnotenie vykonaných kontrol v nadväznosti na hlásenia o výskyte zdravotne    
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      škodlivých potravín v systéme RAPID ALERT 
V roku  2009 pracovníci RÚVZ so sídlom v Prešove šetrili  výskyt nasledovných zdravotne 
škodlivých potravín a predmetov určených na styk s potravinami hlásených prostredníctvom   
Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmiva ( RASFF)   : 
1. Migrácia chrómu  z vreckového nožíka  z Číny, výrobcu Yangjiang  Xiangfeng 
Industrial Ltd. No 22, Shang Keng Road,  Yangjiang, Guangdong, China. V Slovenskej 
republike bol  predmetný nebezpečný  výrobok  skladovaný a distribuovaný do predajní LIDL 
z Veľkoobchodného skladu  LIDL, Záborské 501, okres Prešov, predmetný nebezpečný 
výrobok bol stiahnutý  z predaja. 
2. Nedeklarovanie mliečnej zložky  v horkej čokoláde s pomarančovým olejom od 
výrobcu ALNATURA GmbH. Darmstädter  Strase  63, D-64404 Bickenbach, Nemecko. 
Distribúciu predmetného výrobku zabezpečuje  v Slovenskej republike dm drogerie markt 
s.r.o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava, v 2 prevádzkach dm drogérie markt  situovaných 
v meste Prešov sa  predmetný výrobok  nenachádzal.  
3. Migrácia formaldehydu z polievkového taniera ( pôvod Čína) 
Distribútorom výrobku  na území SR bola  spoločnosť R.P.M, s.r.o., Vodárenská 11, Prešov. 
Zo strany RÚVZ so sídlom v Prešove bolo  rozhodnutím  uložené opatrenie  podľa  § 19 ods. 
1 písm. b) zákona  NR SR  č. 152/1995 Z.z.  o potravinách  - príkaz na stiahnutie z obehu 
predmetného nebezpečného výrobku, čo bolo zo strany distribútora aj realizované. Súčasne  
distribútor  zaslal písomný oznam s fotografiou predmetného výrobku všetkým odberateľom  
s výzvou pre konečných spotrebiteľov  o možnosti jeho vrátenia. 
4. FRAPE – čierne korenie mleté, 500 g, krajina pôvodu: Česká republika   
Predmetný výrobok bol stiahnutý z distribučnej siete  spol. FEGA  FROST  s.r.o. Kežmarok 
na základe rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR z dôvodu zistenia 
nadlimitného obsahu sumy aflatoxínov (B1,B2,G1,G2), nevyhovujúci výrobok 
v prekontrolovanej prevádzke  sa nenachádzal.  
5. Mäsovo – zeleninový príkrm Hami  zelenina s teľacím mäsom, sklenený obal 
s obsahom 200g, výrobca NUTRICIA Zaklady  Produkcyjne  Sp.z o.o. 45-952 Opole, ul. 
Marka  z  Jemielnicy 1, Poľsko. Dôvodom stiahnutia uvedeného výrobku bola sťažnosť 
spotrebiteľa na nález  cudzieho telieska vo fľaštičke. Nevyhovujúci   predmetný výrobok  
v prekontrolovaných prevádzkach nebol zistený. 
Na základe podnetov z ÚVZ SR boli vykonané 2 kontroly u prevádzkovateľa internetového 
obchodu výživových doplnkov pre športovcov s obsahom Yohimbínu a niektorých foriem 
vanádu, ktoré sú  v rozpore s požiadavkami platnej legislatívy, nedostatky zistené neboli. 
V systéme RAPEX bolo 12 hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkoch, pri 
ktorých sa vykonalo 133 kontrol u predajcov a distribútorov kozmetických výrobkov 
v okresoch Prešov a Sabinov. Výskyt hlásených výrobkov nebol zistený. 
 
 
C)    OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov cieľov  Národného programu podpory zdravia na      
     všetkých úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
3.  Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
- Podpora nefajčenia a abstinencie v počte 69 aktivít realizovaných skupinovou 
metódou formou besied s využitím prístroja smokerlyzer pre ZŠ, SPŠ a SOŠ  (12 ZŠ v meste 
Prešov, SPŠ strojnícka, stavebná, SOŠ technická, dopravná, OZ Relevant), 2 aktivity v tlači 
Korzár, Večerník a distribúcia letákov, individuálnu metódu sme využívali v POF – počet 
klientov 27, metódou individuálneho pôsobenia boli realizované aktivity formou rozhovoru 
v počte 122. 
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- Zdravá výživa – 58 aktivít realizovaných formou besied pre ZŠ, SOŠ a distribúcia 
letákov (12 ZŠ v meste Prešov, ZŠ Hrabkov, Bzenov, V. Šariš, Sabinov, SOŠ  technická, 
Gymnázium J.A. Raymana). V rámci Svetového dňa výživy sa uskutočnila prednáška pre 
študentov (cca 90) SOŠ dopravnej.    
- Prevencia drogových závislostí – 26 besied v SOŠ, 1 celodenná prednáška pre 
pedagógov SŠ a koordinátorov  prevencie drogových závislostí prostredníctvom školenia 
Metodicko- pedagogického centra v Prešove. Táto problematika odznela aj pre TV Región 
Prešov. 
- Prevencia úrazovosti –  priebežná distribúcia plagátov vydaných Detským fondom SR 
do   ambulancií praktických lekárov pre detí a dorast a iných ambulancií. 
- Starostlivosť o zdravie – stomatohygiena – 45 besied spojených s premietaním 
videofilmov v 12 ZŠ meste Prešove, v obciach Hrabkov, Bzenov a Sedlice , SOŠ dopravná.  
- Súťaž „Zdravie mladých ľudí mojimi očami“- celonárodná literárna súťaž pre 
stredoškolákov – distribuovali sme plagáty  na jednotlivé riaditeľstvá všetkých stredných škôl 
v našom regióne (mestá a okresy Prešov a Sabinov) v počte 54 kusov.     
- Aktivity pre komunity žijúce v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach – 
zastúpenie v komisii pre Komunitné sociálne plánovanie pre mesto Prešov.  Na plnení tejto 
úlohy  sa podieľali aj 3 komunitné pracovníčky pre zdravotnú výchovu. Ich činnosť je 
vyhodnotená osobitne a správa o ich činnosti je  zasielaná mesačne na ÚVZ SR.   
- Šírenie zdravotno-výchovných informácií formou konzultácií, individuálnych 
rozhovorov, prednášok a iných metód zdravotno-výchovnej činnosti, využívali sme printové 
a internetové média. 
- Civilizačné ochorenie (prevencia srdcovocievnych ochorení) – realizované formou 
besied v počte 45 (v ZŠ v meste Prešov, v obciach  Hrabkov, Bzenov,  Sedlice a SOŠ 
dopravná a gymnázium J. A Raymana). Jedna celodenná prednáška pre učiteľov – 
koordinátorov prevencie drogových závislostí v rámci školenia organizovaného Metodicko – 
pedagogickým centrom v Prešove.  
- Osobná hygiena – besedy realizované pre žiakov základných škôl v Prešove a ZŠ 
v Hrabkove, Bzenove a Sedliciach v rámci organizovania Dňa zdravia v počte 10.  
- Pohybová aktivita – táto úloha bola plnená kampaňou Vyzvi srdce k pohybu formou 
letákov, regionálne tlače a na www stránke RÚVZ Prešov ako aj v poradni zdravia 
a nadstavbových poradniach zdravia.  Realizovaná bola v období september - november 2009. 
RÚVZ Prešov oddelenie podpory zdravia plnilo projekt Telesná zdatnosť študentov stredných 
škôl. V tomto projekte si mohli študenti stredných škôl overiť telesnú zdatnosť, ale aj formou 
súťaže nadobudnúť pocit radosti z pohybu. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch SPŠ stavebnej 
a zúčastnilo sa jej 7 družstiev.  
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu   
    u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia 
 
4.  Pripraviť Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie  
-   Úlohy sa plnili realizáciou 2. etapy Programu podpory zdravia  znevýhodnenej rómskej 
komunity a od marca 2009 v troch   mikroregiónoch  - Jarovnice, Svinia, Chminianske 
Jakubovany, Kojatice, Varhaňovce a Mirkovce. Činnosť vykonávali 3 komunitné pracovníčky 
pre zdravotnú výchovu pod vedením OPZ. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 10011 
aktivít. Tieto aktivity boli zamerané na edukáciu v problematike osobnej hygieny, hygieny 
bývania, hygieny prípravy jedál, prevencie drogových závislostí, hlavne inhalovanie 
prchavých látok, alkohol a fajčenie, povinného očkovania, dodržiavania liečebného režimu, 
meranie TK, ošetrovanie rán pri malých úrazoch, návštevy poradní tehotných žien a matiek 
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s novorodencami, účasť na preventívnych prehliadkach. Taktiež doprevádzali choré deti na 
odborné vyšetrenia.   
-  Projekt Príprava prvorodičiek na materstvo a rodičovstvo v komunitách – prebiehal 
v Chminianských Jakubovanoch v spolupráci so ZP Apollo. Cieľom projektu bolo formou 
psychofyzickej prípravy pripraviť tehotné rómske ženy na priebeh tehotenstva, pôrod 
a následnú starostlivosť o dieťa do jedného roka života. Projekt bol účastníčkami hodnotený 
veľmi kladne.  
-   Realizovala sa  deratizácia a dezinsekcia v 2 etapách v 18 rómskych komunitách, ktorou 
predchádzala edukácia k osobnej hygiene,  hygiene bývania a významu deratizácie.  
-  V zmysle uznesenia vlády č. 609 z 10.9.2008 sa uskutočnilo hodnotenie efektívnosti 2. 
etapy Programu podpory  zdravia znevýhodnených komunít. Hodnotenie sa realizovalo  
formou vstupného a výstupného dotazníka. Spracované dáta boli zaslané ÚVZ SR 
k celkovému vyhodnoteniu efektivity.  
-    Vytvorený návrh letáku na tému Prevencia žltačky v rómskom jazyku.    
 
7.  Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
-   V rámci konzultácií pre študentov verejného zdravotníctva, pedagogiky, sociálnej práce, 
pedagógov prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra Prešov, konzultácie pre 
bakalárske záverečné práce v počte 3. 
 
9. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne 
stanovenými kompetencii pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické a právnické 
osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu a poskytovanie údajov 
pre trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, podporu a ochranu zdravia. 
Akceptovať v zákone Medzinárodné zdravotné predpisy /2005/ - IHR, schválené SZO 
v roku 2005 
-    Zákon O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  bol prijatý a v súčasnosti sa plnia    
      jeho úlohy.  
 
11. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
-  Program bol prijatý a OPZ plní úlohy zamerané na mladú generáciu  v rámci besied 
v problematike zdravej výživy a civilizačných ochorení. Program sa plní aj prostredníctvom 
poradne zdravia. V spolupráci s MsÚ Prešov odborom školstva, kultúry a športu sme v roku 
2009 realizovali projekt Žime zdravo v 12 základných školách v Prešove (cca 8113 žiakov). 
Projekt bol zameraný na zdravú výživu, stravovanie a prevenciu obezity, ako aj celkový 
zdravý životný štýl.  
 
 
D)    OBLASŤ   HYGIENY   DETÍ  A MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády  SR 
č. 837/2002  zo dňa 7. 8. 2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
V rámci tejto úlohy sa realizuje „ Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií 
vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou 
jedál“, cieľom ktorého je zhodnotiť stravovacie zvyklosti u vybraných vekových  skupín 
populácie detí SR vo vzťahu k OVD a pohybovému režimu. Na základe monitoringu 
individuálnej spotreby potravín vytvoriť databázu spotreby potravín so zohľadnením veku 
a regiónov SR. Získané informácie využívať v rámci poradenských aktivít zameraných na 
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podporu a rozvoj zdravia detí v zriadených poradniach zdravia pre deti a dorast aj mimo nich. 
Monitorovanie stravovacích zvyklostí je rozdelené na 4 roky /2009-2012/. V roku 2009 je 
monitorovaná veková skupina 4-6 ročných detí.  Do prieskumu boli zaradené dve materské 
školy -mestská: MŠ Jurkovičova ul.17,  Prešov  a vidiecka: MŠ Kapušany.  Z každej MŠ bolo 
z príslušnej vekovej skupiny vybraných 30 chlapcov a 30 dievčat, dokopy je monitorovaných 
120 detí.  Na zber údajov sa používa spracovaný a overený frekvenčný dotazník, ktorý 
umožní zhodnotenie príjmu základných potravinových komodít a vybraných živín ako aj 
expozíciu cudzorodým látkam. Ďalšie údaje o výžive boli nadobudnuté frekvenčným 
dotazníkom / metódou 24 hodinovej  retrospektívnej stravovacej anamnézy vyšetrovaných 
detí/. Dotazníkovou metódou sa zisťoval i spôsob výživy rodičov vyšetrovaných detí s cieľom 
zhodnotiť vplyv rodiny na stravovacie návyky. Zároveň sa v 17. kalendárnom týždni /20.4.-
24.4.2009/ vo vybranom vidieckom a mestskom zariadení odoberali vzorky celotýždňová 
strava /10 vzoriek stravy/. Vyplnené dotazníky boli zozbierané v júni 2009 a údaje z nich boli 
zadané do masky v programe EXCEL a ku 31.12.2009 boli zaslané do Bratislavy. 
 
2.    Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej    
       výživy 
V rámci výkonu ŠZD   bolo pracovníčkami oddelenia HDaM RÚVZ Prešov  v roku 2009 
vykonaných 92 previerok stravovacích zariadení a odobratých 30 vzoriek stravy. V rámci 
podpory a rozvoja školského stravovania začala aj aktualizácia programu ozdravenia výživy. 
Základnou ambíciou  je zníženie počtu detí s nadhmotnosťou, resp. obezitou, zvýšenie 
spotreby ovocia a zeleniny, pozitívna zmena stravovacích návykov detí a mladých ľudí a ich 
edukácia v tejto oblasti.  
  
3. Podporovať konzumáciu mlieka a  mliečnych výrobkov v rámci školského   
stravovania 
Mliečny program s cieľom presadzovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov formou 
mliečnych desiat na školách z dôvodu zvyšovania prísunu vápnika do organizmu detí,  plní 
v okrese Prešov 22 materských škôl a 18 základných škôl, 2 stredné školy.  V okrese Sabinov 
úlohu plní 5 ZŠ. Spolupracovali sme s metodičkami pre spoločné stravovanie Krajského 
školského úradu Prešov a Mestského úradu Prešov ako aj monitorovaním v rámci výkonu 
štátneho zdravotného dozoru v stravovacích zariadeniach pre deti a dorast.  
    
4.   Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
Výkon  ŠZD bol zameraný na sledovanie pitného režimu v základných a stredných školách  
s cieľom zvýšiť informovanosť detí a mládeže  o potrebe konzumácie zdravotne bezchybnej 
vody a preferovať zdravotne vyhovujúce nápoje. Tohto roku bolo  odobratých 23 vzoriek vôd 
na laboratórne vyšetrenie . Pitný režim na školách je zabezpečený hygienicky vyhovujúcim 
spôsobom -( pitná voda z vodovodu , ktorej kvalita spĺňa  kritéria Nariadenia vlády SR č. 
354/2006, v prípade nevyhovujúceho zásobovania, zriaďovateľ predškolských a školských 
zariadení zabezpečil pitný režim formou minerálok v originálnom balení).   
V rámci preferencie konzumácie zdravotne vyhovujúcich nápojov sa výkon ŠZD zameriava 
na sledovanie vhodnosti sortimentu tovaru v bufetoch a automatoch umiestnených v 
školských zariadeniach. Tohoto roku bolo vykonaných 7 previerok školských bufetov. 
Ponúkaný sortiment nápojov zodpovedal zásadám zdravej výživy a neobsahoval alkoholické 
nápoje,  ani nápoje s obsahom kofeínu a chinínu.  
      
5. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok 
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u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 
     V apríli roku 2009  sa realizovala ďalšia etapa projektu “ESPAD- Európsky školský 
prieskum o alkohole a ostatných drogách u študentov vysokých škôl.  Cieľom bolo 
dôkladnejšie zmapovať situáciu u študentov 8 ročných gymnázií , stredných škôl a učiteľov 
týchto škôl. 
Účasť na projekte bola dobrovoľná, prieskum anonymný. Dotazník bol zameraný na 
zmapovanie postojov študentov vybraných škôl a ich učiteľov  k fajčeniu, alkoholu a dogám.   
 Jednalo sa o nasledovné školy: 
 1/ Gymnázium Konštantínova 5, Prešov, kde sa do prieskumu zapojilo 77 študentov 8 
ročného gymnázia / prima až tercia/ a 9 učiteľov. 
2/  Súkromná hotelová akadémia, Volgogradská , Prešov.  Do  projektu sa zapojilo 78 
študentov 1-5. ročníka a 9 učiteľov.  
Spolu bolo do projektu zapojených 157 študentov vybraných stredných škôl v  okrese Prešov. 
Vyplnené dotazníky s hláseniami za jednotlivé školy boli zaslané na ÚVZ SR Bratislava. 
 
 
E)    POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
3.   Sledovať a hodnotiť výkon kontroly Zákona o ochrane nefajčiarov na základe    
      oznámení kontrolných inštitúcií  
-   Úloha sa plnila v rámci ŠZD -  každý mesiac  posielame informácie o kontrole tabaku   
ÚVZ SR Bratislava . RÚVZ Prešov  za rok 2009 vykonal 592 kontrol v rámci ŠZD, ako aj pri 
žiadostiach o uvedenia do prevádzky.  
 
6.   Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
-    Školenie realizované pre pedagógov stredných škôl a koordinátorov prevencie drogových      
závislostí cez MPC Prešov pre Prešovský a Košický kraj. Bolo zamerané na prevenciu 
fajčenia a drogových závislostí a prevenciu civilizačných ochorení v počte 3. Za hodnotené 
obdobie sa uskutočnil seminár pre psychológov Centra pedagogicko-psychologickej poradne 
a prevencie v Prešove a Sabinove.  
 
 
F)    OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu  imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami SZO a krajinami EÚ. 
2. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR.  
Úlohy programového vyhlásenia vlády SR sú  podrobnejšie rozpracované  do programov 
a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike  na rok 2009.   
 
Obidve úlohy boli v roku 2009 plnené v rámci programov a projektov odboru epidemiológie. 
Všetci očkujúci lekári, t.j. praktickí lekári pre deti a dorast, spolu 49 a taktiež praktickí lekári 
pre dospelých, spolu 93 boli oboznámení s novým očkovacím kalendárom platným na rok 
2009. V súlade s odporúčaním Imunizačnej komisie v SR bolo v roku 2009 pridané očkovanie 
dojčiat proti invazívnym pneumokokom a vynechané bolo preočkovanie detí v 3. roku života 
proti diftérii, tetanu a čiernemu kašľu.  
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Kontrola očkovania prebiehala v súlade s odborným usmernením ÚVZ SR. Zaočkovanosť 
detí bola kontrolovaná na všetkých ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast 
okresu Prešov a Sabinov. Celkovo sme zaznamenali vysokú úroveň zaočkovanosti detí, ktoré 
mali byť vzhľadom na vek v súlade s očkovacím kalendárom  k 31.8.2009 kompletne 
základne očkované alebo preočkované. Zaočkovanosť nižšia ako 95% bola zistená v očkovaní 
proti Tbc v ročníku narodenia 2008 v okrese Prešov aj Sabinov a v očkovaní proti DTP 
v ročníku narodenia 2005 v okrese Prešov. Príčinou nižšej zaočkovanosti proti Tbc sú rôzne 
kontraindikácie, najčastejšie NPH rómskych detí. Očkovanie bude doplnené po absolvovaní 
základného očkovania. Nižšia zaočkovanosť proti DTP bola zdôvodnená nedostatkoom 
očkovacej látky. Výsledky kontroly očkovania za Prešovský kraj boli spracované na základe 
podkladov zaslaných z jednotlivých RÚVZ Prešovského kraja a následne zaslané na 
celoslovenské spracovanie na ÚVZ SR v Bratislave.  
V roku 2009 bola venovaná zvýšená pozornosť ochoreniam preventabilných očkovaním. 
U týchto ochorení sa zisťovalo hlavne predchádzajúce očkovanie. Zaznamenali sme 11 
sporadických ochorení na čierny kašeľ u očkovaných osôb.                                                                                
 
 
G.   OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1. Zabezpečovanie znižovania miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce.... 
Úloha je plnená priebežne V  organizáciách, kde sú rozhodnutím orgánu verejného 
zdravotníctva určené rizikové práce, je 1 x ročne  kontrolované dodržiavanie podmienok 
práce daných v rozhodnutí o rizikových prácach.  V roku 2009  boli vykonané previerky v 83  
organizáciách  s vyhlásenou RP v okresoch Prešov  a  Sabinov.    
Stalo sa už samozrejmosťou, že organizácie samé predkladajú prevádzkové poriadky 
a hodnotenie rizík, ktoré sú vypracované pracovnými zdravotnými službami. Z celkového 
počtu 94 organizácií, ktoré majú vyhlásené rizikové práce  má zmluvu s PZS 90 subjektov, 4 
subjekty  sú v štádiu rokovania s PZS.  
V uplynulom roku firmy  pri  uvádzaní priestorov do prevádzky / predkladaní  návrhov /  
predkladali  posudky o rizikách, protokoly z objektivizácie faktorov práce a v prípade ak 
posudky o rizikách preukázali prekročenie limitov stanovených vyhláškou aj návrh  na 
zaradenie prác do kategórií a prevádzkové poriadky.  V prípade ak neboli vypracované 
posudky o riziku a dalo sa predpokladať, že  objektivizácia faktorov práce preukáže 
prekročenie limitov stanovených vyhláškou využili sme inštitút  skúšobnej prevádzky. 
V mesiacoch marec – máj, ktoré súvisia s vykonávaním postrekovej činnosti v chemickej 
ochrane rastlín v poľnohospodárskych podnikoch, boli preverené 3  organizácie. V rámci 
previerok  ŠZD bola  kontrolovaná odborná a zdravotná  spôsobilosť,  zabezpečenie OOPP, 
zdravotný dohľad, prevádzkové poriadky, podmienky skladovania a evidencia látok 
deklarovaných ako jedovaté a veľmi jedovaté. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru neboli 
zistené nedostatky.   
V rámci ŠZD sme sa zamerali na  udržiavanie zodpovedajúcej úrovne, alebo primerané 
vylepšenie pracovných podmienok v organizáciách používajúcich karcinogénne a mutagénne 
látky. V evidencii  máme 21 organizácií,  pričom v 10 je to prach z tvrdého dreva. V roku 
2009 bolo vydaných 15 rozhodnutí k sanačným prácam súvisiacim s azbestom. Jedná sa 
hlavne o sanáciu azbestocementových krytín zo striech objektov a likvidáciu bytových jadier. 
         Pri posudkovej činnosti / v rámci uvádzania priestorov do prevádzky hlavne 
administratívnych prevádzok/ sme sa zamerali na  problematiku zobrazovacích jednotiek. 
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         Subjektívne pocity nám v dotazníkoch informovanosti pri práci so zobrazovacími 
jednotkami vyjadrilo 11 respondentov.  Vo väčšine prípadov sa jedná o prácu rozmanitú 
a čistý  výkon práce pri počítači  predstavuje 2 – 3  hodiny.  
Ukončená je  úloha na Úrade práce v Prešove a Sabinove.  
 
2.   Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
Previerky boli vykonané v  83 organizáciách. V roku  2009 evidujeme 1229  pracovníkov 
vykonávajúcich rizikové práce  v Prešovskom okrese a 360 zamestnancov v okrese Sabinov. 
Pokles zamestnancov v riziku,  v okrese Prešov zapríčinila hlavne likvidácia podnikov - 
Solivary a.s. Prešov,  Metaspol s.r.o. Prešov, VAP s.r.o. Prešov,  obmedzenie  strojárskej 
výroby /TOMARK a.s. Prešov,  ZVL AUTO/ a postupné znižovanie počtu zamestnancov 
/Spinea s.r.o. Prešov,  DAM a.s. Prešov /. 
Mierne vzrástol  počet zamestnancov v evidencii  v  okrese Sabinov , čo je zapríčinené 
spoločnosťou WBB s.r.o. Sabinov – výroba obalov pre farmaceutický priemysel. 
Naďalej pretrváva  problém zamestnávania pracovníkov na živnosť ( píliar, zámočník,  
kamenár, stolár, stavebný robotník , vodič – obsluha samohybných strojov, obsluha        
drevoobrábacích strojov, hudobník). Títo pracovníci  nám postupne unikajú zo systému 
rizikových prác. Naďalej pretrváva jav  prenajímania pracovníkov na vykonávanie rizikových 
prác, prípadne sú tieto práce  vykonávané brigádnicky . 
Situácia sa nezmenila ani po novelizácii zákona č. 124/2006 , kedy  živnostníci majú 
povinnosť spolupracovať s pracovno-zdravotnou službou. Máme administratívny problém  
týkajúci sa vydávania rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác pre každého živnostníka 
a brigádnika, keďže zo skúseností vieme , že práce sú vykonávané na dohodu a  v objektoch 
 s prístrojovým vybavením ktoré nie sú ich vlastníctvom. Zároveň je to spojené s veľkou 
migráciou a pohybom týchto osôb. 
Ďalším z problémov je zaradenie prác do 4. kategórie na časovo obmedzenú dobu,                        
spravidla na dobu 1 roka.  Týka sa to hlavne profesií v kovovýrobe.  Zo skúsenosti vieme, že 
ani po uplynutí  tejto doby  nie je možné z technických dôvodov vylepšiť  pracovné 
podmienky,  ktoré by mali za následok zníženie kategórie.    Jediným možným riešením je 
preradzovanie pracovníkov na iné pracovné pozície.  
Evidujeme 94  rozhodnutí o vyhlásených rizikových prác .    
         Na základe návrhov firiem bolo vydaných  v roku 2009 30  rozhodnutí    o určení 
 rizikových prác  a 10  rozhodnutí  o vyradení z evidencie RP . Dôvodom vyradenia bola 
likvidácia spoločností,  likvidácia pracovísk  v rámci výrobnej prevádzky , zmena technológie 
výroby, znižovanie stavu zamestnancov a tým následná zmena pomerov na pracoviskách, 
obmedzenie výroby,  náhrada chemických látok za menej škodlivé  prípadne  realizovanie 
technických opatrení, ktoré mali za následok zmenu kategorizácie RP .  
 
 
H)    OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
1. Akčný plán pre prostredie a zdravie obyvateľov SR III. (NEHAP III) 
Monitorovanie kvality povrchovej vody odoberanej pre pitné účely. 
Z povrchového toku Torysa sa v roku 2009 vykonávali odbery povrchových vôd v profiloch 
Tichý Potok – priamy odber a Tichý Potok pred vstupom na úpravu. Celkovo bolo 
vykonaných 18 odberov vôd. V rámci komisionálneho jednania pri kontrole dodržiavania 
režimu hospodárenia v ochranných pásmach uvedeného odberu bolo opakovane konštatované 
nielen  pracovníkmi RÚVZ ale aj pracovníkmi VVS a.s. Košice a SVP š.p. OZ Košice, že 
kvalita povrchovej vody je po mikrobiologickej stránke nevyhovujúca. Jediným riešením pre 
zlepšenie kvality vody v toku Torysa je vybudovanie kanalizácií a ČOV pre obce Nižné 
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Repaše, Vyšné Repaše, Oľšavica, Brutovce a dobudovanie VN Tichý Potok, čím by sa 
zabezpečila stabilizácia kvality vody určenej pre odber. Do toho času KÚŽP v Prešove 
nariadil starostom obcí priebežne vykonávať štátny vodoochranný dozor v rámci svojho 
územia a na najbližšom kontrolnom dni v roku 2010 o tom podať informáciu.  
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 
V priebehu roku 2009 odd. HŽP a Z v spolupráci s oddelením fyzikálnych analýz sa 
uskutočnilo meranie šíriaceho sa hluku z prevádzky kotolne na BIOMASU na zástavbu 
rodinných domov na Lipovej ulici v Prešove a z prevádzky letného kúpaliska PLAZA 
BEACH v smere na zástavbu rodinných domov na Kutuzovovej a Kysuckej ulici v Prešove. 
Jednalo Vo všetkých prípadoch namerané hladiny hluku v životnom prostredí neboli 
prekročené. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie. 
Úloha je plnená priebežne. V roku 2009 bolo vykonaných celkovo 317 odberov pitných vôd. 
V rámci monitoringu sa vykonalo 156 odberov pitných vôd z verejných vodovodov z toho 
bolo na úplný rozbor vyšetrených 36 vzoriek vôd. V rámci ŠZD bolo vyšetrených 47 vzoriek 
vôd z verejných vodovodov a na požiadanie občanov resp. právnických osôb v rámci 
platených služieb sa vykonalo 111 odberov pitných vôd. V prípadoch, kde je potrebné 
nedostatky riešiť, pracovníci odd. HŽP operatívne prejednali zistené nedostatky a spôsob ich 
odstránenia. Záverom konštatujeme, že obyvatelia obcí kvôli zlej finančnej situácii strácajú 
záujem o odber vody z verejných vodovodov a nahradzujú ho zásobovaním pitnou vodou z 
často nevyhovujúcich individuálnych zdrojov.  
Prírodné kúpaliská: 
V okrese Prešov je prírodné kúpalisko Delňa v Prešove, ktoré je zaradené do zoznamu vôd 
vhodných na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2009 a novootvorené prírodné kúpalisko Sigord 
v katastri Kokošovce.  V roku 2009 sa na prírodnom kúpalisku Delňa v Prešove  odobralo  7  
vzoriek vôd. Kúpalisko bolo v prevádzke od 27. týždňa do konca augusta. Kvalita vody počas 
kúpacej sezóny vyhovovala kritériám NV SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné 
kúpaliská, až na ukazovateľ reakcie vody, ktorého medzná hodnota bola prekročená už vo 
vode na prítoku. Naplánovaný harmonogram odberu vôd bol dodržaný. Krajský úrad 
životného prostredia v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou na prírodnom kúpalisku Delňa 
v Prešove  nebol upozornený (kvalita vody to nevyžadovala). 
V roku 2009 sa na prírodnom kúpalisku Sigord v Kokošovciach  odobralo  7  vzoriek vôd. 
Kúpalisko bolo v prevádzke od 28. týždňa do konca augusta. Kvalita vody počas kúpacej 
sezóny nevyhovovala kritériám NV SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné 
kúpaliská, v ukazovateli celkový fosfor, ktorého medzná hodnota bola prekročená už vo vode 
na prítoku. V 33. týždni bol zistený zvýšený výskyt rias vo vode v nádrží, preto bolo kúpanie 
zakázané až do doby dokladovania vyhovujúcej vzorky vody na kúpanie. Naplánovaný 
harmonogram odberu vôd bol dodržaný. 
V okrese Sabinov nie sú vyhlásené prírodné kúpacie oblasti. 
Priebežne sa vytvára informačný a databázový systém na monitorovanie vôd určených na 
kúpanie za účelom umožnenia plnenia reportingových požiadaviek podľa EÚ. 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
Úloha je plnená priebežne. Bolo vykonaných celkovo 317 odberov pitných vôd. Z verejných 
vodovodov v rámci monitoringu sa vykonalo 156 odberov pitných vôd z toho bolo na úplný 
rozbor vyšetrených 36 vzoriek vôd. Ak bola v rámci monitoringu zistená zhoršená kvalita 
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pitnej vody, odber vzorky sa opakoval, pričom zistené nedostatky týkajúce sa kvality vody 
boli prejednané so správcom vodovodu a následne odstránené.  
Umelé kúpaliská: 
V okrese Prešov je v prevádzke 8 bazénov s celoročnou prevádzkou a 2 letné kúpaliska 
v meste Prešov. Z týchto bazénov bolo spolu odobratých 83 vzoriek vôd na laboratórne 
vyšetrenie. Z chemických ukazovateľov v 41 vzorkách nebol dodržaný ukazovateľ – reakcia 
vody, voľný a viazaný chlór, na čo boli prevádzkovatelia upozornení a zistené nedostatky boli 
operatívne odstránené a prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody. 
V ukazovateľoch mikrobiologických boli prekročené ukazovatele - Staphylococcus aureus, (v 
plaveckom bazéne na Letnom kúpalisku sídl. III v Prešove, v bazéne Spojenej školy Ľ. 
Podjavorinskej 22, Prešov, ZŠ M. Nešpora, Prešov a PU Prešov) a Pseudomonas aeruginosa 
v relaxačnom centre Šariš Park v meste Veľký Šariš. Z dôvodu predchádzania ochorení 
a možného ohrozenia zdravia návštevníkov orgán verejného zdravotníctva zakázal kúpanie na 
uvedených kúpaliskách do doby dokladovania vyhovujúcej vzorky vody na kúpanie. 
Prevádzkovateľ vykonal nápravné opatrenia: vypustenie a vyčistenie bazénu, ich opätovné 
napustenie, vyčistenie ÚV, dezinfekciu bazénovej vody.  
V okrese Sabinov je s celoročnou prevádzkou krytý bazén v rekreačnej oblasti Drienica 
a neplavecký bazén v podnikovom relaxačnom centre Golem a 2 letné kúpaliska v mestách 
Sabinov a Lipany. Z uvedených bazénov bolo odobratých 31 vzoriek vôd  na laboratórne 
vyšetrenie. Z chemických ukazovateľov v 11 vzorkách nebol dodržaný ukazovateľ - reakcia 
vody, voľný a viazaný chlór, na čo boli prevádzkovatelia upozornení. Zistené nedostatky boli 
operatívne odstránené a prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody. 
V ukazovateľoch mikrobiologických boli prekročené ukazovatele – črevné baktérie (krytý 
bazén v rekreačnej oblasti Drienica) a Pseudomonas aeruginosa (v relaxačnom centre Golem). 
Z dôvodu predchádzania ochorení a možného ohrozenia zdravia návštevníkov orgán 
verejného zdravotníctva zakázal kúpanie na uvedených prevádzkach. Kúpanie bolo povolené 
po dokladovaní vyhovujúcej vzorky vody na kúpanie. 
Priebežne sa vytvára informačný a databázový systém na monitorovanie vôd určených na 
kúpanie za účelom umožnenia plnenia reportingových požiadaviek podľa EÚ. Správa o 
o priebehu LTS 2009 v spádovom území RÚVZ so sídlom v Prešove bola odoslaná 
prostredníctvom IS o kúpaliskách a vode na kúpanie 5.10.2009.  
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia 
pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
Bola zostavená pracovná skupina na zavedenie informačného systému životného prostredia 
a zdravia na národnej úrovni. Úloha bude plnená na regionálnej úrovni až po jeho vydaní 
metodického usmernenia ÚVZ SR – HH SR. 
RÚVZ Prešov toho času túto úlohu neplní. 
 
 
K) ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI         
VEREJNÉHO   ZDRAVOTNÍCTVA 
 
2.  Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a prípadnú odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva 
V roku 2009 v regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove absolvovali 
odbornú prax 5 poslucháčov vysokých škôl, z toho boli 
- 1 poslucháčka Trnavskej univerzity, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor 
verejné zdravotníctvo 

556



- 1 poslucháčka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, odbor verejné zdravotníctvo 
- 3 poslucháči UPJŠ Košice, Lekárskej fakulty, odbor verejné zdravotníctvo  
Okrem toho:  
- v rámci cirkulácie na zdravotníckych pracoviskách absolvovala mesačnú prax 1 lekárka 
zaradená do špecializačného štúdia vo všeobecnom lekárstve  
- 1 študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov prax na oddelení 
fyzikálnych analýz odboru laboratórnych činností.  
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
1.  Zabezpečiť v regióne okresov Prievidza a Partizánske na úrovni RÚVZ Prievidza 
v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru 
a potravinového dozoru 
 
úloha je splnená, pracovníci oddelenia vykonali v rámci štátneho zdravotného a potravinového 
dozoru 1524 kontrol zameraných na dodržiavanie požiadaviek právnych predpisov a odobrali 1 
017 vzoriek na posúdenie a kontrolu zdravotnej bezchybnosti v súlade s novou legislatívou. 
Záverečná správa za rok 2009 bola spracovaná a odoslaná na krajské pracovisko 5.1.2010. 
 
2.  Zabezpečiť v regióne okresov Prievidza a Partizánske plnenie Programu ozdravenia 
výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  vyplývajúcich z programu za 
rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20. 6. 2001, úloha B. 2) 
 
Oddelenie hygieny výživy - program ozdravenia výživy obyvateľstva SR je presadzovaný pri 
plnení úloh štátneho zdravotného a potravinového dozoru, pri konzultačnej a vzdelávacej činnosti 
pracovníkov oddelenia HV. Vykonaných bolo 1420 konzultácií a v rámci školiacej činnosti bolo 
preškolených 25 pracovníkov v potravinárstve. 
 
Oddelenie výchovy k zdraviu zabezpečilo: 
- individuálne konzultácie, poradenstvo 
- distribúcia zdravotno-výchovných edičných materiálov – diéty 
- spolupráca s médiami 
- vypožičiavanie a projekcia zdravotno-výchovných videofilmov 
- spolupráca s orgánmi, organizáciami, občianskymi iniciatívami… 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže v rámci školského stravovania dbalo na správnu výživu detí, 
sledovalo biologickú a energetickú hodnotu stravy, zabezpečenie pitného režimu, skladbu 
jedálnych lístkov, poskytli 215 konzultácií a podieľali sa na školiacej činnosti.  
 
3.    Zabezpečiť  skvalitnenie poradenských činností zameraných na  
-  zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
-  zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových druhoch 
potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
 
oddelenie hygieny výživy: úloha je plnená priebežne. Usmernenie stravovacích činností 
a návykov bolo vykonané v súvislosti s plnením úlohy sledovania výživového stavu 
obyvateľstva. Počas plnenia úlohy v rámci vyhodnocovania výsledkov biochemického, klinicko-
somatického vyšetrenia, ktorého sa zúčastnilo v roku 2009 80 klientov, boli títo informovaní 
o potrebe úpravy životosprávy a stravovacích zvyklostí.    
 
Oddelenie výchovy k zdraviu zabezpečovalo: 
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- diétny systém sprístupnený pre širokú verejnosť prostredníctvom elektronického média 
(web stránka), poskytovanie vzorových jedálnych lístkov a návodov na prípravu vybraných 
receptov 
- distribúcie  zdravotno-výchovných materiálov 
- spoluprácu s médiami (elektronické a printové médiá) 
- vypožičiavanie a projekcia zdravotno-výchovných videofilmov 
- názorné propagácie 
- spolupráca s orgánmi, organizáciami, občianskymi iniciatívami… 
- prednášky, besedy 
- konzultácie – individuálne poradenstvo 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže v rámci ŠZD poskytuje poradenskú činnosť, metodicky 
usmerňuje vedúcich školských stravovacích zariadení, riaditeľov školských zariadení, aktívne sa 
podieľa na prednáškach pre detí, žiakov v rámci rôznych programov a projektov. 
 
4.  Podporovať a propagovať oceňovanie potravín s významným obsahom nutričných  
látok 
 
úloha je plnená v rámci štátneho zdravotného a potravinového dozoru. Pri kontrolnej činnosti – v 
zariadeniach spoločného stravovania sú pracovníci oboznamovaní so „ zdravými“ a nutrične 
cennými potravinami, ktoré boli ocenené a nosia logo „ zdravé srdce“. 
 
5.  Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo výžive  
 
úloha je plnená. V priebehu roka boli vypracované 4 stanoviská k návrhu usmernení na výkon 
kontrolnej činnosti v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín na 
zabezpečenie bezpečnosti potravín a zníženie zdravotného rizika z potravín. 
 
6. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru v regióne RÚVZ Prievidza, v okresoch 
Prievidza a Partizánske, nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikových 
potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania mikrobiologických kritérií 
a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné 
diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre 
dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
       
úloha je splnená. Pracovníci oddelenia hygieny výživy v rámci úloh úradnej kontroly potravín 
vykonali v 538 kontrol a odobrali 1013  vzoriek potravín a 4 vzorky predmetov prichádzajúcich 
do styku s potravinami. Úlohy boli plnené v rozsahu a časového harmonogramu  podľa 
päťročného národného plánu kontrol. Cielene boli zamerané na sledovanie zdravotnej 
bezpečnosti rizikových potravín. 
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
 
úloha je splnená. Podľa plánovaného harmonogramu boli odoberané vzorky kozmetických 
výrobkov na laboratórne vyšetrenia. Vyšetrených bolo 15 vzoriek z distribúcie  v našom regióne. 
Vykonaných bolo 107 inšpekcií v distribučnej sieti zameraných na označovanie a výskyt 
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zistených 77 nevyhovujúcich kozmetických výrobkov hlásených v rýchlom výstražnom systéme 
RAPEX. Vykonané boli 2 audity vo výrobniach kozmetických výrobkov (VÚP, Polychem). 
 
8. Presadzovať preventívne opatrenia v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, mykotoxín,y 
s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre 
dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín v regióne RÚVZ Prievidza 
 
Oddelenie hygieny výživy - úloha bola plnená, podľa časového harmonogramu. Vykonané boli 
odbery vzoriek určených potravín podľa plánovaného harmonogramu a ich laboratórne vyšetrenie 
na sledované ukazovatele. Plánovaný počet vzoriek a kontrol v rámci úradnej kontroly potravín, 
ako aj štátneho zdravotného dozoru bol splnený. Odobratých bolo 1017 vzoriek. Vykonaných 
bolo 1524 kontrol. Z toho bolo vyšetrených potravín pre dojčatá a malé deti 35 vzoriek, 
výživových doplnkov 4 vzorky, ostatných potravín na osobitné výživové účely 7 vzoriek, 107 
vzoriek hotových jedál, 101 vzoriek  rýchleho občerstvenia, 37 vzoriek minerálnych a balených 
pitných vôd, 86 vzoriek lahôdkových výrobkov, 256 vzoriek cukrárskych výrobkov a 242 vzoriek 
zmrzlín.   
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže v rámci ŠZD sleduje kvalitu pripravenej stravy v školských 
stravovacích zariadeniach, jej biologickú, energetickú hodnotu a mikrobiologickú kvalitu hotovej 
stravy. 
 
9. Uplatňovať  spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami v rámci  
viacročných národných plánov kontroly rozpracovaných na plán výkonov úradnej kontroly 
nad potravinami v regióne RÚVZ Prievidza, podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.  
 
úloha je splnená. Výkon úradnej kontroly nad potravinami sa riadil vypracovaným ročným 
plánom kontrol, ktorý vychádza z viacročného národné plánu kontrol, ktorý je v súlade 
s platnými národnými a európskymi právnymi normami. Konkrétne plnenie bolo uvedené 
v predchádzajúcich bodoch. Podrobná správa bola za rok 2009 spracovaná a odoslaná cestou 
krajského pracoviska na ÚVZ SR.  
 
 10. Zabezpečovať úlohy v regióne RÚVZ Prievidza v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva 
pri hlásení zdravotne škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom 
informačných systémov Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami 
a krmovinami v SR a RAPEX nad kozmetickými výrobkami. 
 
Oddelenie hygieny výživy -  úloha na rok 2009 bola splnená. Informačné systémy sú využívané 
a úlohy vyplývajúce z hlásení boli splnené. V dvoch prípadoch bol kontrolovaný výskyt 
zdravotne závadných potravín a v štyroch prípadoch bol kontrolovaný výskyt nevyhovujúcich 
predmetov prichádzajúci do styku s potravinami, ktoré boli hlásené v systéme RASFF. Výskyt 
škodlivých 77 kozmetických výrobkov v hláseniach RAPEX bol kontrolovaný 107 kontrolami 
v distribučnej sieti. 
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Oddelenie hygieny detí a mládeže - pri hlásení zdravotne škodlivých potravín spolupracuje 
s oddelením hygieny výživy, danú situáciu okamžite rieši formou stiahnutia zdravotne škodlivých 
potravín z obehu a predaja. 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
1.  Plnenie programov a projektov Národného programu podpory zdravia na regionálnej 
úrovni 
v rokoch 2006 – 2010 
    PLNENIE NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI ZA ROK 2009: 
- Národný program prevencie obezity 
- Materské centrá 
- Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena 
- Zdravé deti v zdravých rodinách 
- „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+  a teší ma, že žijem 
zdravo“ – téma: „Seniori v rodine a spoločnosti“ 
- Školy podporujúce zdravie 
- Protidrogový projekt – Podpora zdravia v oblasti boja proti drogám 
- Prevencia HIV/AIDS 
- Celonárodná súťaž esejí pre stredoškolákov 
- Celosvetový program WHO „Clean Care is Safe Care“ 
- Populačná stratégia - aktivity pri príležitosti významných dní s osobitným zameraním na 
témy a termíny odporúčané SZO 
- Zdravé pracoviská 
- „Vyzvi srdce k pohybu“ 
- „Zdravie mladých ľudí mojimi očami“ – celoslovenská súťaž esejí pre stredoškolákov  
Termín: kontinuálne – úloha dlhodobá, pre aktuálnosť bez časového obmedzenia aktivity 
 
2.   Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomia a zlepšenie zdravotného stavu u vybraných 
skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia – príprava a realizácia 
preventívnych programov na regionálnej úrovni, zohľadňujúcich špecifiká zdravotného 
stavu u vybraných komunít 
  Plnenie 
- aktivity pri príležitosti významných dní 
- iniciovanie a organizovanie zdravotno-výchovných akcií pre obyvateľov s 
osobitným zameraním na témy a termíny odporúčané SZO (do roku 2015 pre  
školskú mládež,  dospelú populáciu) 
- spolupráca s masmédiami (televízia, rozhlas, tlač) 
- distribúcie edukačných edičných materiálov 
- spolupráca s pediatrami 
-  názorné propagácie, vývesky 
- spolupráca s orgánmi, organizáciami, nadáciami, občianskymi iniciatívami ... 
Termín: kontinuálne, aktuálne podľa kalendára významných dní WHO 
 
8.  Podieľať sa na vzdelávaní pedagógov, laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
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Plnenie: 
- lektorská činnosť – prednášky, semináre 
- odborno-poradenské usmerňovanie a konzultácie 
- metodické vedenie 
- spolupráca s koordinátormi projektov (ŠPZ, protidrogových, výchovy k rodičovstvu…) 
Termín: kontinuálne 
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí a 
mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, ktorý 
zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 837/2002 
zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
 
V rámci ŠZD podporujeme zlepšovanie kvality pripravovanej stravy v školských stravovacích 
zariadeniach, analyzujeme používanie epidemiologicky rizikových potravín pri zostave jedálnych 
lístkov, sledujeme biologickú a energetickú hodnotu pripravovanej stravy. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy 
 
V rámci ŠZD udržujeme vysokú úroveň pripravovanej stravy vo všetkých  školských 
stravovacích zariadeniach sledovaním energetickej, biologickej hodnoty a mikrobiologickej 
kvality hotovej stravy. Zabezpečujeme poradenskú činnosť pre vedúcich pracovníkov školských 
stravovacích zariadení, vykonávame prednášky o diétnych systémoch stravovania detí, 
poskytujeme odborné konzultácie o vypracovaní receptúr pre školské stravovanie. 
Pracovníci oddelenia v rámci úradnej kontroly potravín odobrali do dnešného dňa spolu 31 
vzoriek vrátane sterov z kuchynského prostredia. 
Vzorky boli odobraté s cieľom zistenia úrovne dodržiavania kritérií hygieny procesu výroby 
v zmysle príl. č. 13 k štvrtej hlave druhej časti PK SR. Výsledky poukázali, že proces výroby je 
dodržiavaný a neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Oddelenie HDM v tejto odbornej 
problematike úzko spolupracuje s oddelením hygieny výživy (§ 23 ods. 1 písm. d/ zák. NR SR č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov) 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 
 
Vo viacerých školských stravovacích zariadeniach je zabezpečené plnenie mliečneho programu 
formou mliečnych desiat, t.j. podávanie kyslomliečnych nápojov, mliečnych výrobkov, mlieka, 
jogurtov atď. V roku 2009 podporilo zvýšenie konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov 
zavádzanie tzv. mliečnych automatov do škôl, ktoré sa stretli s výrazným úspechom a sú kladne 
hodnotené deťmi, rodičmi aj učiteľmi.  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
 
Poskytovanie pitného režimu je dlhoročným procesom, ktorý zabezpečujú školské stravovne, je 
zabezpečený prístup k zdrojom pitnej vody, na školách sa nachádzajú automaty na nápoje. 
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V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa v predškolských a školských zariadeniach pre 
deti a mládež sa pravidelne sleduje zabezpečovanie pitného režimu, spôsob jeho realizácie, druh 
podávaných nápojov a zabezpečovanie prísunu tekutín priebežne počas celého dňa. Pracovníci 
pri previerkach upozorňujú vedenie školy, aby sortiment tovaru v bufetoch a automatoch 
zriadených v rámci školy alebo školského zariadenia, ktorý je dostupný žiakom a deťom, 
zodpovedal zásadám zdravej výživy a neobsahoval alkoholické nápoje, nápoje s obsahom 
kofeínu a chinínu a tabakové výrobky. Pracovníci kontrolujú a upravujú sortiment nápojov 
podávaných v školských bufetoch, ako aj  sortiment nápojov v nápojových automatoch.    
     V rámci výchovy ku zdraviu pracovníci informujú deti a žiakov formou krátkych  prednášok 
a besied o význame  nezávadnej pitnej vody pre organizmus  a o potrebe  konzumácie  pitnej 
vody  v dostatočnom množstve. 
 
5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže v rámci ŠZD sa vykonávalo prednášky a rôzne aktivity 
súvisiace s bojom proti drogám. Podľa potreby a požiadaviek gestorov úlohy realizovalo školské 
prieskumy užívania legálnych a nelegálnych drog u žiakov a študentov formou  celoštátneho  
projektu Espad a TAD – podrobne viď hlavné úlohy. 
Oddelenie výchovy ku zdraviu:  
- participácia na protidrogových projektoch v školách 
- aktivity k dňom zameraným na boj proti zneužívaniu omamných a psychotropných 
látok, jedov, prekurzorov (26. jún – Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a 
nelegálnemu obchodovaniu s nimi) 
- spolupráca s médiami (televízia, rozhlas, tlač) 
- distribúcia edukačných edičných materiálov 
- spolupráca s praktickými lekármi pre dospelých a deti 
- názorná propagácia, vývesky 
- vypožičiavanie a projekcia zdravotno-výchovných videofilmov a DVD 
- spolupráca s orgámni, organizáciami, nadácia, občianskymi iniciatívami… 
Termín: priebežne, aktuálne podľa kalendára                 
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a 
študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom zmapovania 
trendov v tejto oblasti 
 
Oddelenie HDM: 
V rámci ŠZD sa vykonávajú prednášky a rôzne aktivity súvisiace s bojom proti drogám.  
Spolupracujeme s oddelením Výchovy ku zdraviu. Realizujeme školské prieskumy užívania 
legálnych a nelegálnych drog u žiakov a študentov formou  celoštátneho  projektu Espad.   
Oddelenie výchovy k zdraviu: 
- participácia na protidrogových projektoch (škôl) 
- aktivity k dňom zameraným na boj proti zneužívaniu omamných a psychotropných 
látok, 
- jedov a prekurzorov (26. jún - Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a 
nelegálnemu obchodu s nimi) 
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- spolupráca s masmédiami (televízia, rozhlas, tlač) 
- využívanie printových a elektronických médií 
- distribúcia edukačných edičných materiálov  
- spolupráca s praktickými lekármi pre dospelých a detí 
- názorná propagácia, vývesky 
- využívanie -  projekcia zdravotno-výchovných videofilmov 
- spolupráca s orgánmi a organizáciami, nadáciami, občianskymi iniciatívami...   
 
 
E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných inštitúcií 
 
V rámci  plnenia tejto úlohy bol vykonaný zintenzívnený  dozor nad dodržiavaním  zákona 
o ochrane nefajčiarov v zariadeniach v zmysle zákona č. NR SR 465/2005 §7 odst. a) a to 
v zariadeniach osobných služieb, športových zariadeniach, kultúrnych domoch a v kinách.(145 
kontrol). Nebolo zistené porušovanie zákona. V zmysle  novely zákona  NRSR  č. 465/2005, 
ktorým sa mení a dopĺňa  zákon NR SR  č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sú  prejednávané 
priestupky  v rozkaznom konaní podľa  § 11  ods.1 písm. b , c. K dátumu spracovania správy 
neboli prejednané žiadne  priestupky. Správy sú podávané mesačne. 
 
5. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov „Prestaň a Vyhraj 2008“  v našom regióne 
       
     Plnenie: 
- kampane a aktivity  v zmysle širokej popularizácie 
- aktivity pri príležitosti dni vyhlásených SZO (31. máj – Svetový deň bez tabaku) 
- kampaň „ Prostredie bez tabakového dymu “ 
- kontrola dodržiavania zákona č. 465/2005 Z. z. o ochrane nefajčiarov, správa podaná 
priebežne (mesačne) 
- distribúcia zdravotno-výchovných materiálov (Zákon o ochrane nefajčiarov, leták Tu nie!)  
- spolupráca s orgánmi a organizáciami, nadáciami, občianskymi iniciatívami...  
- spolupráca s médiami (masmédia, printové a elektronické média) – relácia v TV Prievidza 
Plnenie: apríl - máj 
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
1.  Pre centrálne zabezpečenie vakcín finančne zabezpečených zdravotnými poisťovňami: 
zabezpečiť vytvorenie lokálnych plánov očkovacích látok na úrovni zdravotných obvodov, 
vypracovať okresné plány očkovacích látok za okresy Prievidza a Partizánske                                                
   
     Na úrovni okresov a jednotlivých zdravotných obvodov sme priebežne zabezpečovali 
realizáciu imunizácie – inštruktážou zdravotníckych pracovníkov vo vedení dobrej evidencie 
(záznamov) o očkovaní, chladovom reťazci, správnej aplikácii vakcín, hlásení nežiadúcich 
reakcií po očkovaní.  
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1.1. Zabezpečiť realizáciu imunizácie v zmysle odporúčaní pracovnej skupiny pre 
imunizáciu pri MZ SR. 
Zabezpečili sme pravidelné poskytovanie informácií ohľadne zmien v očkovacom kalendári a o 
očkovacích látkach pre očkujúcich lekárov cestou mesačných hlásení prenosných ochorení 
v okresoch a elektronickou formou. Priebežne poskytujeme odborné konzultácie pre očkujúcich 
lekárov o indikáciách a kontraindikáciách podávania očkovacích látok. 
Vypracovali sme analýzu plnenia imunizačného programu v rámci výročnej správy RÚVZ za rok 
2008. 
 
1.2. Priebežne zabezpečovať surveillance infekčných ochorení v zmysle z.NR SR 
č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Počas chrípkovej sezóny sme zabezpečili pravidelný sentinelový zber biologického materiálu od 
chorých na chrípku a CHPO a jeho transport do spádového NRC pre chrípku, bolo odobratých 10 
materiálov z toho bol izolovaný 3x vírus chrípky typu A/H3, 1x A bližšie neurčený a 1x vírus 
chrípky typu BV rámci epidemického výskytu chrípky a CHPO bolo zatvorených 10 ZŠ a 2 SŠ 
v okrese. Prievidza. 
Od mája 2009 bolo na pandemickú chrípku vyšetrených 43 materiálov, u 16 bol potvrdený nový 
vírus A H1N1 a v 1 prípade bližšie neurčený vírus chrípky zo skupiny A. V súvislosti so šírením 
pandemického vírusu boli  nemocnicou v Bojniciach  nahlásaných 9 prípadov SARI (v 3 
prípadoch bol dokázaný nový vírus A H1N1, jeden pacient s dokázaným novým vírusom A 
H1N1 zomrel a 5 pacientov bolo negatívnych). Nemocnica Partizánske nahlásila 2 prípady SARI 
z čoho u jedného bola potvrdená pozitivita na nový vírus A H1N1. 
Zabezpečili sme výkon protiepidemických opatrení u 15 kontaktov s VHA,   u 2 ochorení na 
VHC, u 11 bezpríznakových nosičstiev VHC a u 4 bezpríznakových nosičstiev VHB. 
Protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy boli v plnom rozsahu realizované. V súvislosti 
s diagnózou vírusová hepatitída sme vydali 16 rozhodnutí. 
V ohniskách ochorení na salomonelózu a kampylobakteriózu bolo vydaných 32 rozhodnutí 
o zvýšenom zdravotnom dozore pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú 
činnosť.  
Zabezpečili sme výkon protiepidemických opatrení v 4 ohniskách epidemického výskytu 
norovírusových hnačiek a v dvoch ohniskách epidemického výskytu salmonelózy. 
Za rok 2009 bolo hlásených z nemocničných zariadení okresu 161 nozokomiálnych nákaz, z toho 
28 prebehlo pod obrazom sepsy. Zaznamenali sme dva zvýšené výskyty nozokomiálnych nákaz 
v rámci epidémie A 08.1 na neurologickom a psychiatrickom oddelení. 
Kontrola hygienicko - epidemiologického režimu bola vykonaná v 39 zdravotníckych 
zariadeniach, z toho 17x na lôžkovom oddelení, 10x v ÚSS a 12x v ambulancii.  Bolo vydaných 
5 rozhodnutí na odstránenie zistených nedostatkov a 2 rozhodnutia na zákaz činnosti.  
Fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov sme vykonali 257x. 
Za rok 2009 sme prešetrili  152 multirezistentných kmeňov baktérií a 14 kmeňov meticilín-
rezistentných SA.  
      
1.3. Venovať osobitnú pozornosť všetkým druhom očkovania, vrátane preočkovanosti    
vybraných skupín populácie. 
V rámci kontroly očkovania venujeme osobitnú pozornosť ťažšie dostupným skupinám 
obyvateľstva, prípadné nedostatky riešime v spolupráci s ošetrujúcim lekárom. 
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1.4. V prípade organizovania cieleného viacúčelového imunologického prehľadu ÚVZ SR 
zabezpečiť jeho úspešnú realizáciu na úrovni okresu. 
V roku 2009 nebol uskutočnený imunologický prehľad.                                                                                           
  
1.5. V prípade zmien v očkovacom programe SR zabezpečiť okamžitú informáciu 
a realizáciu  zmien u praktických lekárov vykonávajúcich vakcináciu. 
      O prípadných zmenách v očkovacom programe sú praktickí lekári informovaní priebežne 
písomne elektronickou formou. 
 
1.6. Plniť úlohy „Akčného plánu na udržanie stavu bez poliomyelitídy“ v SR za obdobie od 
certifikácie prerušenia autochtónneho prenosu divého poliovírusu v európskom regióne 
po vyhlásenie globálnej eradikácie poliomyelitídy.  
- udržať vysokú úroveň zaočkovanosti detí v rámci pravidelného očkovania proti 
poliomyelitíde a tým predchádzať šíreniu poliovírusov v prípade ich zánosu. 
Na úrovniach obvodov kompletná zaočkovanosť nesmie byť nižšia ako 95%. Pri zistení nižšej 
zaočkovanosti okamžite zabezpečiť očkovanie. 
- v zmysle harmonogramu odberu odpadových vôd ÚVZ SR zabezpečiť odber a detekciu 
cirkulácie poliovírusov vo vonkajšom prostredí  
- zabezpečiť kvalitnú surveillance akútnych chabých obŕn  
- v prípade zánosu divých poliovírusov zabezpečiť okamžite protiepidemické opatrenia. 
 
      Zaočkovanosť proti poliomyelitíde u kontrolovaných ročníkov sa pohybovala od 99,4% 
      do 99,8%. 
      Podľa harmonogramu odberu odpadových vôd  sme zabezpečili 4x odber vzorky s 
negatívnym výsledkom. 
      Za rok 2009 bolo hlásené 1 podozrenie na ochorenie na chabú obrnu u 7-ročného dievčatka 
z Prievidze, ktoré sa nepotvrdilo.  
  
1.7. Udržať elimináciu novorodeneckého tetanu 
- Zabezpečovať realizáciu pravidelného povinného očkovania detí a očkovania dospelej 
populácie proti tetanu, naďalej dosahovať vysokú úroveň zaočkovanosti. 
 
1.8. Udržať elimináciu osýpok 
- Zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie detí proti osýpkam a epidemiologické 
a laboratórne prešetrenie každého susp. prípadu osýpok. 
Okresná úroveň zaočkovanosti proti osýpkam sa v oboch okresoch pohybovala v rozmedzí 
98,6% do 99,6%.  
 
1.9. Dôsledným sledovaním a kontrolou plnenia Imunizačného programu zabezpečiť 
v okrese udržanie nízkeho resp. nulového výskytu ďalších závažných infekčných ochorení, 
proti ktorým sa očkuje (diftéria, pertussis, infekcie spôsobené Haemophilom influenzae typ 
B,  mumps, ružienka, vírusová hepatitída typu B) 
 
    Za rok 2009 sme zaznamenali 6 ochorení na divý kašeľ - pertussis a 4 bezpríznakové nosičstvá 
HBsAg. 
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2. Kontrola očkovania – administratívna, spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov 
s následnými nápravnými opatreniami na lokálnej a okresnej úrovni 
Evidenciu, dokumentáciu a výkon očkovania kontrolujeme v rámci kontroly očkovania 
a nedostatky riešime priamo v ambulancii praktického lekára.  
 
2.4. Venovať zvýšenú pozornosť uplatňovaniu kontraindikácií. Vyhodnotiť správnosť       
určovania kontraindikácií vzhľadom na tzv. „falošné kontraindikácie“. 
 Kontraindikácie zistené pri kontrole očkovania boli prebraté na ambulanciách očkujúcich 
lekárov. 
 
2.5. Sledovať doočkovanie detí s dočasnými kontraindikáciami. 
Doočkovanie sme skontrolovali a vyhodnotili v rámci riadnej kontroly očkovania k 30.9.2009 
a sú súčasťou správy zaslanej na kraj 15.10.2009. 
 
2.6. Na očkujúcich pracoviskách sledovať dodržiavanie chladového reťazca. 
Dodržiavanie chladového reťazca sme sledovali pri každej návšteve ambulancií praktických 
lekárov a vyhodnotili sme ich v rámci kontroly očkovania. Nedostatky riešime priamo 
v ambulancii praktického lekára. 
 
2.7. Analyzovať príčiny zaočkovanosti pod 95% podľa druhu očkovania a ročníka 
narodenia osôb, ktoré sa mali očkovať.  
Opatrenia boli uskutočnené na dotknutých ambulanciách. Väčšinou sa jednalo o chyby malých 
čísel - t.j. obvody s nízkym počtom detí a obvody s problematickou časťou populácie 
(prisťahovalci, rómske etnikum).  
 
2.8. Správu o kontrole očkovania v okrese predložiť regionálnemu hygienikovi RÚVZ so 
sídlom v Trenčíne  za vyššie uvedené obdobie do 15.10.2009. 
Bola predložená 15.10.2009 regionálnemu hygienikovi RÚVZ v sídle kraja – Trenčín. 
 
 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
Úloha 1: Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické 
faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
 
RÚVZ má zavedenú evidenciu  v programe ASTR, ktorý už v dnešnej dobe nevyhovuje 
požiadavkam na operatívnu evidenciu rizikových prác. Údaje o počte exponovaných 
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce sú pravidelne aktualizované na základe návrhov 
zamestnávateľov podľa § 30 ods. 1, písm.e) (§ 31, ods. 6) zákona č. 355/2007 Z.z., alebo 
z vlastného podnetu na základe výsledkov štátneho zdravotného dozoru,  objektivizácie rizík 
a posúdenia rizika. Podľa štandardných výstupov programu ASTR bolo v  roku 2009 v 3. a  4. 
kategórii rizikových prác v spádovom území RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach  
evidovaných celkom 6034 exponovaných zamestnancov, z toho 775 žien. 
Počet exponovaných zamestnancov podľa jednotlivých okresov: 
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- v okrese Prievidza 5349 exponovaných osôb, z toho  629 žien, v 123 subjektoch. 
- v okrese Partizánske 685 exponovaných osôb, z toho  146 žien v 47 subjektoch. 
V  roku 2009 bolo rozhodnutím regionálneho hygienika vydaných 42 rozhodnutí o zaradení prác 
do kategórií v okresoch Prievidza a Partizánske a 9 rozhodnutí o zrušení zaradenia prác do 
kategórií. 
V roku 2009 boli priebežne vykonávané kontroly plnenia opatrení vyplývajúcich 
zamestnávateľom z rozhodnutí o zaradení prác do kategórií. Kontroly boli zamerané na 
znižovanie zdravotných rizík (najmä rizika v 4. kategórii), zosúladenie prevádzkových 
podmienok a opatrení na znižovanie rizík s údajmi uvedenými v prevádzkových poriadkoch a 
kontrolu výkonu cielených lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) v súvislosti s prácou. 
Najviac zamestnancov, 4256 z toho 427 žien, pracuje v riziku hluku. Počet zamestnancov 
pracujúcich v riziku hluku v kategórii 3. a 4. je už niekoľko rokov na rovnakej úrovni. Napriek 
vysokému počtu zamestnancov vyhlásených v riziku hluku nezaznamenávame vysoký výskyt 
počtu podozrení na profesionálne ochorenie poruchy sluchu z hluku – 4 nové podozrenia v  roku 
2009. Pri štátnom zdravotnom dozore zisťujeme, že ide o dôsledok dobrého organizačného 
zabezpečenia na pracoviskách (cielené preventívne LPP, používanie osobných ochranných 
pracovných pomôcok- OOPP). Počas roku 2009 bolo schválených 46 prevádzkových poriadkov 
v zmysle nariadenia vlády SR  č.115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku  v znení 
nariadenia vlády SR č.555/2006 Z.z.. 
V riziku pevného aerosólu pracuje 2606 zamestnancov z toho 91 žien a v riziku chemických 
faktorov pracuje 800 zamestnancov z toho žien 184. Počas roku 2009 bolo schválených 39 
prevádzkových poriadkov v zmysle nariadenia vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení 
nariadenia vlády SR č.300/2007 Z.z. Pri chemických faktoroch a pevnom aerosóle došlo 
k poklesu exponovaných osôb vyhlásených v kategórii 3. a 4. 
V riziku vibrácií je vyhlásených 288 zamestnancov. V roku 2008 a následne i v prvom polroku 
2009 bola vykonávaná objektivizácia faktora vibrácie pre jednotlivé profesie na HBP. Na základe 
objektivizácie bolo vydané nové rozhodnutie so značným poklesom  počtu zamestnancov v riziku 
vibrácií v kategórii 3. a 4. V  roku 2009 bolo hlásených 35 podozrení na profesionálne ochorenie 
z vibrácií.  Počas roku 2009 bol schválený 1 prevádzkový poriadok v zmysle nariadenia vlády SR  
č.416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády SR 
č.629/2005 Z.z.. 
Na pracoviskách dozorovaného regiónu sa priebežne vykonáva objektivizácia faktorov 
pracovného prostredia, na základe čoho sa aktualizuje databáza rizikových prác. Na záver 
môžeme konštatovať, že počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu v kategórii 3. a 4. 
oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu klesol o 323 zamestnancov čo je pokles o 5,1 %. 
Znižovanie počtu zamestnancov pracujúcich v riziku zaznamenávame hlavne u organizácií 
s najväčším počtom zaradených pracovníkov a to Novácke chemické závody, a.s., Nováky, 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Nemocnica s poliklinikou Prievidza. Ďalej možno kladne 
hodnotiť, že počet pracovníkov vykonávajúcich rizikovú prácu v kategórii 4. klesol v okresoch 
Prievidza a Partizánske zo 434 na 294 zamestnancov, čo predstavuje pokles o 32 %.  
Za neplnenie opatrení na ochranu zdravia na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové 
práce neboli v sledovanom roku uložené sankčné opatrenia. 
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ZNIŽOVANIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK Z VEĽMI JEDOVATÝCH A JEDOVATÝCH 
LÁTOK A PRÍPRAVKOV 
V rámci štátneho zdravotného dozoru  sa pri  výkone štátneho zdravotného dozoru zameriavame 
na uplatňovanie  nariadenia vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č.300/2007 
Z.z.. Bolo vykonaných 5 previerok, ktoré boli zamerané hlavne na zisťovanie používania 
a skladovania jedovatých a veľmi jedovatých látok a prípravkov, vypracovanie posudkov o riziku 
a  prevádzkových poriadkov, spôsob evidencie jedovatých a veľmi jedovatých látok a prípravkov, 
zabezpečenie odbornej spôsobilosti zamestnancov na prácu s jedovatými a veľmi jedovatými 
látkami a prípravkami, poskytovanie OOPP zamestnancom a ich používanie, zabezpečenie 
preventívnej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov a pod. 
V roku 2009 boli vydané 2 rozhodnutie na manipuláciu a skladovanie veľmi jedovatých látok 
a prípravkov podľa § 13 ods.4 písm. i) zákona č.355/2007 Z.z. pre Novácke chemické závody, 
a.s., Nováky a Výskumný ústav pre petrochémiu, a.s., Prievidza. 
Bol schválený 1 prevádzkový poriadok pre prácu s jedovatými a veľmi jedovatými látkami  pre 
subjekt Ďurina František DERATIZÁCIA.  
Mimoriadne situácie a havárie sa v sledovanom období nevyskytli. 
 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu 
Uplatňovanie  nariadenia vlády SR č.356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom v znení nariadenia 
vlády SR č.301/2007 Z.z. pri práci sme realizovali v nasledovných organizáciách: Novácke 
chemické závody, a.s., Nováky (NCHZ), Nemocnica s poliklinikou Prievidza a Slovenské 
elektrárne a.s., Elektráreň Nováky (ENO). 
            RÚVZ eviduje databázu organizácií, v ktorých sú zamestnanci vystavení karcinogénnym 
a mutagénnym faktorom, táto sa pravidelne aktualizuje na základe oznámení zamestnávateľa a 
objektivizácie expozície. 
            V roku 2009 pracovalo v riziku karcinogénnych a mutagénnych faktorov 616 
zamestnancov, z toho 107 žien a to nasledovne: vinylchlorid – 351, z toho 52 žien, propylénoxid 
– 28, etylénoxid – 74 z toho 29 žien, 1,2-dichlóretán – 16,  trichlóretylén – 6, etylénoxid spoločne 
s propylénoxidom – 42, etylénoxid spoločne s vinylchloridom – 3, vinylchlorid spoločne s 1,2-
dichlóretánom – 49,  arzén – 26  a  cytostatiká – 21 z toho 20 žien. 
 
 V priebehu roka 2008 prebehla objektivizácia faktorov v pracovnom prostredí NCHZ po 
tom, čo zamestnávateľ vykonal technické a organizačné opatrenia, na základe čoho došlo na 
začiatku roka 2009 k prehodnoteniu rizík, z čoho vyplynulo: 
- preradenie zamestnancov exponovaných karcinogénnym a mutagénnym faktorom zo 
štvrtej kategórie do tretej kategórie prác,  
- zníženie počtu zamestnancov zaradených do tretej kategórie rizika cca o 30%. 
           Organizačnými a technologickými opatreniami v ENO došlo k zníženiu počtu 
zamestnancov exponovaných arzénu zo 49 na 26. 
V sledovanom období nebolo vydané žiadne rozhodnutie na činnosti spojené s výrobou, 
manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov 
a mutagénov na pracovisku podľa § 13 ods.4 písm. j) zákona č.355/2007 Z.z.  
V roku 2009 bolo na RÚVZ vydaných 10 rozhodnutí s návrhom na  odstraňovanie azbestu 
a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 13 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. 
pre nasledovné subjekty: 
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- TERMOTECHNA a.s., Staviteľská 3, Bratislava – na odstraňovanie azbestových 
materiálov v rámci rekonštrukcie opláštenia (strecha, bočné steny) v areáli spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s. závod Elektrárne Nováky, Zemianske Kostoľany, 
- TERMSTAV a.s., Pribišova 47, Bratislava 44 - na odstraňovanie azbestocementových 
dosiek zo stavby objektu zauhľovania – na dopravníkovom páse objekt T4AB ENO B 1,2 v areáli 
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. závod Elektrárne Nováky, Zemianske Kostoľany, 
- REKO PRAHA a.s., Martina Rázusa 9, Žilina - na odstraňovanie azbestových materiálov 
zo stavieb v rámci opravy 6 kusov buniek chladiacej veže v prevádzke Slovenské elektrárne, a.s., 
závod Elektrárne Nováky, Zemianske Kostoľany, 
- ELLIO, spol. s r.o., Novozámocká 242, Nitra - na odstraňovanie azbestových materiálov 
z budovy STK Bojnice, 
- A.A.Service, spol. s r. o., Staré Grunty 53, Bratislava - na odstraňovanie obkladu 
balkónov, ktorý je zhotovený z azbestocementových rovných dosiek, na bytovom dome 
v Partizánskom, Veľká okružná 1080/45, 
- CELLAR, spol. s r.o., Vansovej 28/44, 971 01 Prievidza - na odstraňovanie 
azbestovocementových kanalizačných potrubí v stúpačkách v bytových domoch mesta Prievidza, 
- A.A.service, spol. s r.o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava – na odstraňovanie 
azbestovocementových kanalizačných potrubí v stúpačkách v Prievidzi na Gorkého ulici IV.217, 
vo vchodoch č.25, 27, 29 a 31, 
- A.A.service, spol. s r.o., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava - na odstraňovanie 
azbestovocementových kanalizačných potrubí v stúpačkách v Prievidzi na Lúčnej ulici 28, 
- Milan Marčan COBRA, Zvolenská 22, 949 01 Nitra - na odstraňovanie azbestocementovej 
krytiny na objekte ORPZ  v Prievidzi, Košovská cesta č.14, 
- LAMA – Ladislav Magda, s.r.o., Hríbová 1883/4, 082 21 Veľký Šariš - na odstraňovanie 
azbestocementovej krytiny strechy nad dopravníkmi koksu č.4 v Nováckych chemických 
závodoch a.s., Nováky. 
Na základe listu č.1872/607/2009 zo dňa 24.2.2009 sme priebežne písomne poskytovali 
informácie Inšpektorátu práce Trenčín o vydaní rozhodnutia pre uvedené subjekty. 
V priebehu roka sme sa zamerali hlavne na výkon štátneho zdravotného dozoru pri odstraňovaní 
azbestových materiálov z bytových priestorov. Vykonali sme štyri previerky, kde sme zistili 
nasledovné: 
- odstraňovanie materiálu vykonávali organizácie, ktoré mali platné oprávnenie vydané 
Úradom verejného zdravotníctva SR,, 
- priestory, v ktorých prebiehali búracie práce boli označené výstražnými značkami, 
- bolo zabezpečené odsávanie priestoru, 
- pri búraní bol dodržaný plán práce, 
- materiál obsahujúci azbest bol zabalený do igelitu a každé balenie označené výstražnými 
značkami, 
- skladovanie zabaleného materiálu bolo realizované v označenom uzamknutom priestore, 
- po ukončení búracích prác boli vykonané kontrolné odbery vzorky ovzdušia. 
V rámci kontrol sme vyhodnotili 9 kontrolných listov informovanosti zamestnancov a zistili sme 
nasledovné: 
- zamestnanci boli zaškolení na prácu s materiálom obsahujúcim azbest, 
- boli oboznámení s plánom práce, 
- boli informovaní o posúdení rizika, 
- majú k dispozícii OOPP a pri práci ich používajú, 
- absolvovali LPP v súvislosti s prácou a majú kladné vyjadrenie, 
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- zaznamenávajú si dobu expozície na evidenčných kartách. 
Na záver môžeme konštatovať, že pri previerkach sme nezistili významné porušenia nariadenia 
vlády SR č.253/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri 
práci.  Pri problematike azbestu pozitívne hodnotíme hlavne zlepšenie situácie pri odstraňovaní  
azbestových materiálov v životnom prostredí v bytových jednotkách. Táto činnosť je vykonávaná 
oprávnenými organizáciami na základne kladných rozhodnutí regionálneho hygienika. 
                   
ZNIŽOVANIE PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE  
Rizikové práce s rizikovým faktorom psychická pracovná záťaž v dozorovaných okresoch 
neevidujeme.  
            V spolupráci s oddelením výchovy ku zdraviu  sme zverejnili  prostredníctvom 
internetových stránok príspevok „Psychická  pracovná záťaž“ a zabezpečili sme distribúciu 
zdravotno-výchovných edičných   materiálov – „Príručka na hodnotenie rizika v malých 
a stredných podnikoch   - STRES“. 
 
Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci so       
zobrazovacími jednotkami 
            Štátny zdravotný dozor bol  zameraný  najmä na kontrolu administratívnych pracovísk 
v zmysle nariadenia vlády SR č.276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. V  roku  2009 bolo vykonaných 5 previerok 
cielene zameraných na kontrolu práce zamestnancov so zobrazovacími jednotkami. Jednalo sa 
o pracoviská, na ktorých zamestnanci, pracujú so zobrazovacími jednotkami viac ako polovicu 
pracovnej zmeny. Previerky boli zamerané hlavne na používané zariadenia, ich umiestnenie, 
priestorové podmienky na pracoviskách, osvetlenie pracovného priestoru, na režim práce 
a odpočinku zamestnancov, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok a na 
informovanosť zamestnancov o zdravotných rizikách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Pri 
previerkach sme zistili, že situácia v oblasti priestorových požiadaviek a, technického vybavenia 
sa výrazne zlepšuje.  Kancelárie sú vybavené účelovým kancelárskym nábytkom. Pod stolom je 
dostatok miesta na striedanie polôh dolných končatín. Každý zo zamestnancov má k dispozícii 
dostatočne veľkú pracovnú plochu, ktorá umožňuje variabilné umiestnenie LCD monitora, 
klávesnice, tlačiarne, telefónu a držiaka na dokumenty. Pracovné sedadlá zamestnancov sú 
pohyblivé, výškovo nastaviteľné s možnosťou zmeny sklonu operadla, zabezpečujúce pohodlnú 
pracovnú polohu. Každá firma má na svojich pracoviskách so ZJ zabezpečené prirodzené aj 
umelé osvetlenie a vetranie. Na oknách sú tienidlá vo forme žalúzií slúžiacich na zábranu 
oslnenia monitoru. 
 
 Na overenie dodržiavania požiadaviek legislatívy poskytovať informácie v oblasti 
ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľov sme použili kontrolné listy informovanosti 
zamestnancov v nasledovných organizáciách: 
Daňové riaditeľstvo SR – Daňový úrad Prievidza  - 60 kontrolných listov, 
Daňové riaditeľstvo SR – Daňový úrad Nováky  - 13 kontrolných listov, 
DIGI Slovakia s.r.o. Prievidza - 7 kontrolných listov, 
KOVO TEAM s.r.o. Handlová – 4 kontrolné listy, 
Microstep s.r.o. Partizánske – 5 kontrolných listov. 
Celkovo bolo rozdaných 89 dotazníkov, z profesií sme sa zamerali najmä administratívnych 
pracovníkov, kontrolórov, správcov daní, elektrotechnikov a operátorov call centra. Jedným 
z najväčších štatistických súborov dotazníkovej akcie zameranej na informovanosť zamestnancov 
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o práci so zobrazovacímí jednotkami bola skupina zamestnancov Daňového riaditeľstva SR – 
Daňový úrad Prievidza a Nováky, kde bolo vyplnených 73 dotazníkov. Väčšina respondentov 
uviedla, že je informovaná o vplyve svojej práce na ich zdravie len z médií a časopisov a privítali 
by získavať informácie na školeniach v zamestnaní poprípade od zdravotníckeho pracovníka.  
Podľa povahy práce si väčšina zamestancov režim práce a odpočinku môže stanoviť sama podľa 
individuálnych potrieb. Sú však aj takí zamestnanci, ktorí majú možnosť len 30 minútovej 
obednej prestávky.  Novoprijatí zamestnanci (čo je 20 % z celkového počtu) sa zúčastnili 
vstupnej  lekárskej prehliadky v súvislosti s výkonom ich práce. Pravidelných LPP s vyšetrením 
zraku sa zúčastňujú zamestnanci postupne v zmysle vypracovaného dokumentu pracovnou 
zdravotnou službou. Zatiaľ bola takáto prehliadka vykonaná u 30% zamestnancov. Medzi 
opatrenia, ktoré zamestnávateľ na pracovisku vykonal na ochranu zdravia zamestnancov, boli 
udávané hlavne výmeny nových LCD obrazoviek. 
 
           Počas roku 2009 bol schválený 1 prevádzkový poriadok v zmysle č.276/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími 
jednotkami. 
 
 
OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV V PRACOVNOM PROSTREDÍ      
       
            V rámci objektivizácie faktorov pracovného prostredia boli na Národnom referenčnom 
centre pre problematiku uhoľných baní v  roku 2009 vykonané tieto merania v pracovnom 
prostredí: 
 

FFAAKKTTOORR  PPOOČČEETT  VVZZOORRIIEEKK  PPOOČČEETT  
UUKKAAZZOOVVAATTEEĽĽOOVV 

PPOOČČEETT  AANNAALLÝÝZZ  

Hluk 221 441 441 
Pevný aerosól 92 92 92 

Vibrácie 2 6 6 
BET 89 267 534 
Spolu 404 806 1073 

 
 
Úloha 2: Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov ( Zdravé pracoviská ).  
            
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach nie je riešiteľským pracoviskom danej úlohy, ale 
v rámci kampane „Zdravé pracoviská – Hodnotenie rizík“ sme v priebehu roka 2009 uskutočnili 
nasledovné  aktivity: 
 
1. V závodoch nášho regiónu (väčšinou v odvetviach chémie, baníctva, stavebníctva a v malých 
a stredných podnikoch) sme v spolupráci s oddelením výchovy ku zdraviu: 
- uskutočnili prednášky na tému – Prevencia úrazov v pracovnom prostredí (počet 62), 
- uskutočnili prednášky na tému ochorenie chrbtice – práca s bremenami, 
- poskytovali záujemcom, hlavne príslušným vedúcim manažmentu, odborné poradenstvá 
v problematike rizík a problematike prevencie pred vznikom chorôb z povolania (počet 60), 
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- pokračovali v spolupráci s Inšpektorátom práce, pracovnými zdravotnými službami a 
zástupcami zamestnancov pri riešení následných problémov na pracoviskách (počet 49). 
 
2. V rámci plánovaných aktivít v rámci Európskeho  týždňa BOZP sme: 
- v spolupráci s oddelením výchovy ku zdraviu zhotovovali  nástenné vývesky s názornou 
propagáciou „ Zdravé pracoviská“, 
- v spolupráci s oddelením výchovy ku zdraviu  zverejnili  prostredníctvom internetových 
stránok príspevok „Psychická  pracovná záťaž“, 
- v spolupráci s oddelením  výchovy ku zdraviu zabezpečili distribúciu zdravotno-
výchovných edičných   materiálov – „Príručka na hodnotenie rizika v malých a stredných 
podnikoch   - STRES“, 
- v spolupráci s poradňou zdravia zamestnancom spoločnosti CSA Systems, s.r.o., Prievidza 
a zamestnancom Technické služby mesta Partizánske vykonali klinické vyšetrenia a odborné 
poradenstvo. 
 
3. V rámci kampane „Vyzvi srdce k pohybu  - rok 2009“  sme v spolupráci s oddelením 
výchovy ku zdraviu  agitovali a vykonávali prednášky na tému - zvýšenie pohybovej aktivity 
pracujúcej populácie v subjektoch nášho regiónu   (počet 49). 
 
Úloha 3: Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych 
úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah 
špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri 
práci, najmä na prevenciu profesionálnych ochorení z jednostranného, dlhodobého a 
nadmerného zaťaženia horných končatín. 
 
V  roku 2009 sme zaevidovali  77 nových žiadostí podozrenia chorôb z DNJZ z celkového počtu 
107. Medzi  žiadosťami naďalej dominujú zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. 
(30%).   
            Prešetrili sme 249 žiadostí z predchádzajúceho obdobia.  
            Počas tohto obdobia bolo hlásených 40 priznaní choroby z DNJZ.  Jednalo sa o profesie: 
baník-rubač, razič (21); operátorka pri výrobe autokáblových zväzkov (7); šička obuvi (4) ; 
gumár-lisár (4); šička (1); murár (1); ručná nakladačka papiera tlačových strojov (1); 
manipulačný robotník na nakládke a vykládke (1).  
Za obdobie roku 2009 zaznamenávame naďalej pokles žiadostí o prešetrenie pracovných 
podmienok pri podozrení na chorobu z povolania z DNJZ oproti roku 2008 o 28% (107 
podozrení) a oproti roku 2007 o 80 % (385 podozrení).   
             V roku 2009 sa pokračovalo v realizácii objektivizácie lokálnej svalovej záťaže 
a celkovej fyzickej záťaže u vybraných profesií v podnikoch okresu Prievidza na zisťovanie 
príčinných súvislostí vzniku profesionálnych ochorení z DNJZ. 
             Po vykonaní objektivizácie lokálnej svalovej záťaže a celkovej fyzickej záťaže 
u jednotlivých pracovných profesií v organizácii Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. bolo 
vydané nové rozhodnutie o vyhlásení rizikových prác, kde bol zohľadnený návrh na zníženie 
zaradenia predmetných profesií z tretej kategórie do druhej kategórie prác v riziku DNJZ. Na 
základe tohto návrhu sa znížil počet zamestnancov zaradených do tretej kategórie z 1148 na 42. 
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Úloha 4: Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov 
v súvislosti s prácou.  
 
             V rámci ŠZD pracovníci PPL pravidelne zisťujú stav v zabezpečení PZS v jednotlivých 
organizáciách okresov Prievidza a Partizánske. V  roku 2009 bolo vykonaných 299 previerok 
v súvislosti  so zabezpečením PZS zo strany zamestnávateľa. Pri previerkach sme zistili, že 115 
firiem má zabezpečenú PZS dodávateľským spôsobom a 127 firiem zmluvu s PZS nemá, 57 
subjektov sú samostatne zárobkové činné osoby alebo samostatne hospodáriaci roľníci, bez 
zaradenia práce do kategórie 3. a 4. Pri ŠZD sme zistili, že subjekty, ktoré nemajú zmluvu s PZS 
sú väčšinou živnostníci, ktorí zamestnávajú menej ako 10 zamestnancov a nemajú rizikové práce 
zaradené v kategórii 3. a 4. 
              Vo väčšine subjektov nami dozorovaného regiónu vykonávajú dodávateľským 
spôsobom PZS sídliace v našom regióne. Pri previerkach zisťujeme, že činnosť u niektorých  
PZS sa stáva pre zamestnávateľov prínosom. V rámci svojej činnosti zabezpečujú okrem výkonu 
LPP i objektivizáciu faktorov pracovného prostredia, vypracovávajú posudky o riziku a 
prevádzkové poriadky, vykonávajú hodnotenie zdravotných rizík a predkladajú návrhy na 
zaradenie prác do kategórií.  
 
 
H. OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
 
Oddelenie hygieny životného prostredia - úloha je v štádiu pilotného projektu  a prešla plne do 
kompetencie oddelenia HDM 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže - spolupracuje s odborom Hygieny životného prostredia, 
sleduje a dozoruje kvalitu pitnej vody vo všetkých školských zariadeniach, aby zodpovedala 
požiadavkám platnej legislatívy (6 zariadení 1 ZŠ a 5 rekreačných stredísk).  
 
2. V rámci  ochrany obyvateľov a obytných zón pred nadmerných hlukom z dopravy  
vypracovať  hlukovú mapu  mesta  Partizánske resp. po zmenách dopravného systému 
v mestách Prievidza a Handlová tieto aktualizovať. Vykonávať merania  hluku z bodových 
zdrojov, ktoré  znižujú kvalitu  bývania a pôsobia obťažujúco na psychickú pohodu 
obyvateľov  
 
V rámci upresnenia  úlohy ochrany obyvateľov a obytných zón pred nadmerným hlukom  
z pozemnej, leteckej a železničnej  dopravy  sa v roku  2009 vypracovanie strategických 
hlukových máp a akčných plánov aglomerácií týkalo len väčších  pozemných komunikácií, 
železničných uzlov a dopravných letísk. 
 
3. V prípade zistených nedostatkov v kvalite, dodávke a dezinfekcii,. realizovať opatrenia  
na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody a s využívaním 
prírodných vôd na kúpanie 
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V rámci ochrany obyvateľstva  pred  ochoreniami, súvisiacimi s využívaním  prírodných vôd na 
kúpanie  bola  pred začiatkom a počas   LTS  vykonávaná  kontrola na vodnej nádrži Nitrianske 
Rudno, Kanianka spojená s odberom vzoriek. Jazero Plážového kúpaliska Bojnice nebolo v LTS 
prevádzkované. Na základe výsledkov odberov boli prevádzkovatelia, obecné úrady a verejnosť 
informovaní priebežne o kvalite  vody a možných rizikách. Počas LTS neboli zaznamenané 
ochorenia  v príčinnej súvislosti s kúpaním v prírodných  vodách. Na sledovanom území nie sú 
vyhlásené prírodné kúpacie oblasti .   
 
4.  Monitorovať kvalitu pitných vôd  a vôd používaných na kúpanie, na základe zistených 
výsledkov hodnotiť riziko ohrozenia zdravia a následne v spolupráci s prevádzkovateľmi 
realizovať  opatrenia na odstránenie nedostatkov. 
 
V rámci plnenia boli vykonané odbery  vzoriek rekreačných vôd  z kúpalísk a krytých bazénov 
s celoročnou prevádzkou. Kvalita vôd  po chemickej stránke vyhovovala hygienickým 
požiadavkám. Boli   zaznamenané  mierne výkyvy  mikrobiologickej kvality. V týchto prípadoch 
bolo  nariadené vypustenie bazénov s následnou plošnou dezinfekciou. V sezónnych  
zariadeniach prebehla príprava na LTS 2009 ako aj LTS bez závažných nedostatkov, nebola 
zastavená prevádzka a neboli použité sankčné opatrenia.  
Správa o pripravenosti rekreačných zariadení na LTS 2009 a správa o priebehu LTS  pre 
nadriadený orgán boli spracované  v požadovaných termínoch a odoslané cez informačný systém 
Voda na kúpanie. 
Úloha je plnená podľa plánu monitoringu schváleného hlavným hygienikom v roku 2003 
a schváleného plánu odberu vzoriek. V roku 2009  odobraté vzorky pitných vôd  nevykazovali 
závažné odchýlky od predpísaných hygienických limitov, ktoré by mali za následok vylúčenie 
vody z použitia na pitné účely, na dozorovanom území  nie sú výnimky  z kvality, nebola  
potrebná regulácia dodávky pitnej vody, neboli zaznamenané závažné poruchu  a výluky pri 
dodávke.  Prevádzkovatelia  vodovodov pravidelne odoberajú a predkladajú  výsledky rozborov 
v zmysle platných právnych predpisov.  
 
5. Podieľať sa na návrhu a realizácii informačného systému založeného na indikátoroch 
životného prostredia a zdravia pre potreby  monitorovania  vývoja a stavu  
environmentálneho zdravia. 
V  rámci interného informačného systému boli  pravidelne aktualizované informácie o kvalite 
pitnej vody a kvalite vody na kúpanie na internetovej stránke RÚVZ a využívané  kontakty s 
OcÚ  pri operatívnom informovaní obyvateľstva 
Centrálny informačný systém založený na sledovaní indikátorov životného prostredia  a zdravia 
pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia je v štádiu rozpracovania a 
pilotného projektu, do ktorého nie je oddelenie ešte zapojené. 
 
 
I. LABORATÓRNE  ZLOŽKY  OBJEKTIVIZOVANIA  FAKTOROV  
ŽIVOTNÝCH  PODMIENOK 
 
1. Zabezpečovať rozvoj laboratórnych zložiek úradov verejného zdravotníctva na 
zabezpečenie úloh štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru pri 
objektivizácia faktorov životných podmienok podľa najnovších poznatkov vedy a výskumu. 
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a) Pracovníci NRC pre TTA majú zabezpečený kontinuálny prístup na internet. Pre 
pracovníkov NRC pre TTA je priebežne zakupovaná potrebná literatúra: Atlas fytobentosu, 
Interaktivný kľúč k určovaniu siníc vodných kvetov. 
b) Pracovníci NRC pre TTA sa v prvom polroku 2009 zúčastnili externých  vzdelávacích 
aktivít: Mikrobiologický kurz 2009 VÚVH, IV. Odborná konferencia NRC pre surveillance 
infekčných chorôb na SROV. 
c) NRC pre TTA kvalitne udržiava a neustále zlepšuje zavedený systém manažérstva 
kvality. 
d) Materiálne zabezpečenie NRC pre TTA je realizované plynule, technické dovybavenie 
NRC pre TTA je priebežne zabezpečované podľa finančných možností úradu. 
e) NRC pre TTA v rámci rozšírenej činnosti plní požiadavky terénnych zložiek RÚVZ, 
ktoré slúžia na plnenie ich úloh, programov a projektov. 
 
2. Zabezpečovať činnosť národných referenčných centier vo verejnom zdravotníctve 
v oblasti objektivizácie faktorov životných podmienok.  
 
a) NRC  vykonáva diagnostiku  vzoriek na prítomnosť termotolerantných améb 
b) NRC  poskytuje konzultácie a prednášky v predmetnej oblasti pre pracovníkov rezortu 
zdravotníctva, vodární a kanalizácií a iných mikrobiologických a biologických laboratórií 
c) riaditeľ RÚVZ v spolupráci s vedúcim NRC dali požiadavku pre materiálnotechnické 
dovybavenie NRC (zavedenie novej presnej diagnostiky patogénnej améby Naegleria fowleri vo 
vodnom prostredí kúpalísk a vo vodovodných sieťach metódou polymerázovej reťazovej reakcie 
(RT – PCR) 
 
3. Spolupodieľať sa podľa možností RÚVZ PD a požiadaviek ÚVZ SR na vypracovaní 
analýzy a štúdie uskutočniteľnosti vytvorenia informačnej siete laboratórií verejného 
zdravotníctva, miesta a úlohy laboratórií ÚVZ SR, RÚVZ a NRC. 
Neboli vznesené požiadavky. 
 
 
K.  ROZVOJ  VÝCHOVY  A  VZDELÁVANIA  V  OBLASTI   
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
1. Spolupracovať so SZU v Bratislave podľa požiadaviek SZU a ÚVZ SR na príprave 
koncepčných odborných podkladov nutných pre odborné zabezpečenie pregraduálneho 
štúdia a postgraduálneho vzdelávania pracovníkov verejného zdravotníctva vo verejnom 
zdravotníctve.  
 
Plní sa priebežne. 
 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva podľa 
požiadaviek SZU a na základe dohody a možností úradu.  
 
Plní sa priebežne. 
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INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Charakteristika 
Informačný systém úradov verejného zdravotníctva (ďalej „IS ÚVZ“) slúži pre zber, spracovanie, 
analýzu a archivovanie údajov vznikajúcich činnosťou všetkých odborných útvarov úradov 
verejného zdravotníctva, ktoré majú bezprostredný, ako aj dlhodobý vzťah ku zdravotnému stavu 
obyvateľstva SR. Bezprostredný cieľ budovania a prevádzkovania IS UVZ je poskytnúť 
riaditeľovi ÚVZ SR, RÚVZ, MZ SR, vláde SR, ako aj iným rezortom a verejnosti aktuálne 
informácie o situácii v oblasti verejného zdravia na území SR, ako aj o faktoroch, ktoré tento stav 
ovplyvňujú, na základe ktorých môžu štátne orgány prijímať operatívne a taktické opatrenia k 
riešeniu aktuálnych potrieb v reálnom čase.  
 
Cieľ 
Dlhodobý cieľ budovania a prevádzkovania IS UVZ je vytvoriť kvalifikovanú, bohatú bázu 
údajov o zdravotnom stave Slovenskej populácie a o faktoroch verejného zdravia, ktoré 
zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňujú, aby bolo možné tieto údaje komplexne analyzovať a 
modelovať a na základe moderných prístupov navrhovať strategické opatrenia v oblasti 
zdravotnej politiky štátu. 
 
Úloha 
1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva sa spolupodieľať postupne na 
dobudovaní IS ÚVZ SR a RÚVZ v SR na všetkých úrovniach a vedných odboroch 
verejného zdravotníctva. 
Počas hodnoteného obdobia OZIŠ zabezpečovalo podmienky pre budovanie a prevádzkovanie IS 
ÚVZ SR na úsekoch hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, epidemiológie (EPIS) a hygieny 
životného prostredia (Informačný systém o kvalite vody na kúpanie) vytvorením hardverových 
i softverových podmienok na ich prevádzku. 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 

 
CIELE 
K hlavným cieľom oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov patria 
v oblasti starostlivosti o výživu a zdravotne bezpečné potraviny: 
1. posilňovanie a rozvíjanie výživovej stratégie, zameranej na zabezpečenie optimálneho 
zdravia, osobitne u populácie s  nízkym príjmom a počas kritických období života, ako sú 
obdobie detstva, tehotenstva a dojčenia a staršieho veku 
2. posilňovanie a rozvíjanie stratégie udržateľného prísunu potravín na zabezpečenie 
dostatočného množstva potravín dobrej nutričnej  kvality 
3. posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu posilnenia 
prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiálnou, na všetkých stupňoch 
potravinového reťazca od prvovýroby po predaj.  
Jedným zo základných dokumentov v oblasti starostlivosti o zdravú výživu je „Program 
ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“, prijatý uznesením vlády SR č. 894 zo 
13.10.1999. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky sleduje zlepšenie 
súčasného štandardu výživy v priamej nadväznosti na zdravotnú situáciu obyvateľov, pričom 
vychádza z dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie a najmä z Národného programu 
podpory zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. 
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v zmysle 
uvedených cieľov vykonávajú podľa § 23 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov potravinový dozor na výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu  
potravín a podľa zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov štátny zdravotný dozor nad zariadeniami spoločného stravovania 
a kozmetickými výrobkami.  
 
ÚLOHY 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý  a objektívny výkon 
štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
a) výkon ŠZD a ÚK realizovať v súlade s plánom práce a 5 ročným plánom ÚK podľa druhu 
zariadení a typov prevádzok 
b) pri výkone používať vzorový záznam z úradnej kontroly a ŠZD tzv. „check listy“ 
s prílohami a postupy pre zaradenie ZSS do stupňa epidemiologickej rizikovosti. 
Odpočet plnenia: 
Plán ŠZD a ÚK bol vypracovaný v súlade s MANCP - Plán úradnej kontroly na rok 2009.  
Počet vykonaných kontrol v rámci výkonu ŠZD bol 461 a 10 kontrol nad predajom kozmetiky. 
Počet vykonaných kontrol v rámci ÚK 427 (z toho odberom vzoriek 137), vrátane 5 plánovaných 
a 2 kontrolných auditov. 
Pri výkone každej kontroly bol používaný vzorový záznam z výkonu ŠZD tzv. „check list“, 
zariadenia sú zatrieďované do kategórie rizikovosti podľa bodového systému. Vypracované 
„check listy“ boli upravené pre potreby odborov hygieny detí a mládeže  na sledovanie 
základných kritérií o spôsobe stravovania detí a mládeže podľa typov zariadení, začnú sa 
používať od roku 2010.  
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Pri výkone úradnej kontroly sa vzorové záznamy nepoužívali, nakoľko stále neboli zaslané 
prostredníctvom ÚVZ SR. Zariadenia sú zatrieďované do kategórie rizikovosti podľa bodového 
systému. 
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia, 
vyplývajúcich z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20. 6. 2001, 
úloha B. 2) 
V súlade so zámermi a zabezpečením cieľov aktualizovaného Programu ozdravenia výživy 
zabezpečiť: 
a) monitoring stravovacích návykov populácie regiónu, osobitne dospelej a detskej 
b) monitoring mikrobiologických a chemických rizík v rôznych bodoch potravinového 
reťazca, samostatne v ZSS pre deti a mládež 
c) na regionálnej úrovni propagovať ciele a smery Programu ozdravenia výživy hlavne 
v oblasti rizikových a pozitívnych faktorov výživy a stravovacích návykov a v oblasti spotreby 
potravín v súlade s Odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľov SR 
d) monitoring aditívnych látok a kontaminantov v potravinách  
 
Odpočet plnenia: 
V regióne sa dlhodobo realizuje monitoring stravovacích návykov dospelej populácii. Celkovo 
bolo analyzovaných 80 respondentov z kategórie stredne ťažkej práce oboch pohlaví v dvoch 
vekových skupinách (mladší muži a ženy od 19 do 34 rokov a starší muži a staršie ženy od 35 do 
54 rokov). Respondenti vyplnili 1-dňový jedálny lístok, dotazník o spotrebe potravín, dotazník o 
životospráve, klinicko-somatický dotazník. Všetky údaje z jedálnych lístkov boli spracované v 
programe Alimenta. Spracovali sa požadované údaje pre európsku databanku EFSA od 80 
respondentov vyšetrených v roku 2008. Databáza údajov z vyšetrení a dotazníkového prieskumu 
za rok 2009 bola postúpená gestorovi úlohy v termíne.  
Vykonalo sa základné biochemické vyšetrenie (cholesterol HDL a  LDL, triglyceridy, glukóza) a 
bol im stanovený BMI a WHR 
Databáza údajov z vyšetrení a dotazníkového prieskumu za rok 2009 bola postúpená gestorovi 
úlohy v termíne.  
Pre populáciu detí vo veku od 4 do 6 rokov sa vykonal u 120 detí monitoring stravovacích 
zvyklostí a vytvorila sa regionálna databáza. Súčasťou monitoringu bol aj odber 10 celodenných 
vzoriek stráv na energetickú, biologickú hodnotu, na obsah kovov a kuchynskej soli. Boli 
odobraté aj nápoje na prítomnosť farbív.  
V rámci monitoringu sa vykonáva aj oboznamovanie klientov a rodičov detí s Programom 
ozdravenia výživy, zdôrazňuje sa význam zdravej výživy, potravinový kôš, vzdelávanie 
spotrebiteľov pri výbere potravín podľa ich značenia a pod.  
Monitoring mikrobiologických a chemických rizík ako aj monitoring aditívnych látok 
a kontaminantov sa vykonáva v rámci Plánu úradnej kontroly na rok 2009, ktorý sa vyhodnocuje 
1x ročne, k 15.01.2010. 
 
3.  Zabezpečiť na všetkých RÚVZ v SR skvalitnenie poradenských činností zameraných 
na 
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu 
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
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V spolupráci s oddelením Podpory zdravia a poradenských centier  
a) realizovať poradenstvo pre klientov zamerané aj na konkrétne ciele Programu ozdravenia 
výživy s výhľadom do roku 2015  najmä zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov 
b) zlepšiť informovanosť rôznych skupín populácie regiónu o vplyve výživy na zdravie 
človeka a kladného pôsobenia preventívnych zásahov do výživy a režimu stravovania - 
prednášky, besedy, kampane v rámci dní podľa kalendára WHO, články v regionálnych médiách 
a pod. 
Odpočet plnenia: 
Poradenstvo v problematike zdravého stravovania bolo v hodnotenom roku v poradni zdravej 
výživy poskytnuté 80 klientom s celkovým počtom výkonov 320. Boli pripravené zdravotno-
výchovné aktivity pre 
Boli pripravené zdravotno-výchovné aktivity pre žiakov škôl a verejnosť vrátane článkov a 
vystúpení v regionálnych médiách v počte 18 z celkového počtu 93 aktivít. 
 
4.  Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom nutričných  
látok 
a) v rámci plnenia tejto úlohy pri výkone úradnej kontroly potravín kontrolovať označovanie 
potravín v súlade s platnými predpismi  
Odpočet plnenia: 
Označovanie potravín sa vykonáva pri každom odbere vzoriek v rámci vykonávanej úradnej 
kontroly. O vykonaní kontroly označovania je spísaný záznam. Nedostatky v označovaní neboli 
zistené len v jednom prípade a to na podnet zákazníka. 
 
5.  Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo výžive  
a) na základe získaných informácií z dotazníkov o životospráve a stravovacích zvyklostiach 
respondentov ich spracovať a poskytnúť ako podklad pre návrh legislatívnych zmien s úpravou 
negatívnych a pozitívnych faktorov vo výžive 
Odpočet plnenia: 
Úlohu RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote neplnil. 
 
6.  Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou bezpečnosťou 
potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonurikov, 
diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
a) vypracovať plán odberu vzoriek podľa komodít, zabezpečiť ich odber a vyhodnotenie 
výsledkov 
b)  výkon úradnej kontroly zamerať na dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe  
c) výkon úradnej kontroly zamerať aj na správnosť označenia potravín s osobitným dôrazom 
na alergény 
 
Odpočet plnenia: 
Plán odberu vzoriek bol vypracovaný v mesiaci január 2009 a bol splnený. 
Celkovo bolo k 31.12.2009 odobratých na mikrobiologické vyšetrenie 294 vzoriek potravín a 15 
sterov z pracovného prostredia výrobne. Z celkovo 294 odobratých vzoriek bolo mikrobiologicky 
nevyhovujúcich len  23 vzoriek. 
Epidemiologicky rizikové potraviny:   
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- lahôdkárske výrobky - 82 vzoriek / nevyhovelo 9 vzoriek 
- cukrárske výrobky - 80 vzoriek / nevyhovelo 7 vzoriek 
- zmrzlina - 59 vzoriek / nevyhovelo 5 vzoriek      
Celkovo bolo vo výrobniach epidemiologicky rizikových potravín vykonaných 70 kontrol. 
Kontroly boli zamerané na odber vzoriek, celkovú hygienu, osobnú hygienu a na dodržiavanie 
zásad správnej výrobnej praxe. Pri kontrolách boli zisťované najčastejšie tieto nedostatky: 
neúplné záznamy o monitorovaní kritických kontrolných bodov, sanitácii a o vykonávaní školení. 
Z ďalších potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonurikov, 
diabetikov, bylinných čajov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky bolo na 
mikrobiologické vyšetrenie: 
- hotové pokrmy zo zariadenia spoločného stravovania - 36 vzoriek / nevyhovela 1 vzorka 
- prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda - 17 vzoriek / nevyhovela 1 
vzorka 
- detská výživa - 10 odobratých vzoriek 
- výživové doplnky - 1 odobratá vzorka 
- bylinné čaje - 2 odobraté vzorky 
- ostatné potraviny - 7 vzoriek. 
 
7.  Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
a) kontrola dodržania bezpečnosti kozmetických výrobkov pre deti v oblasti regulovaných 
látok 
b) dodržanie povinnosti označovania vybraných regulovaných látok v zložení na obale 
kozmetických výrobkov 
c) kampaň zameraná na získanie správnych návykov na ochranu pokožky počas pobytu na 
slnku 
d) kampaň na zníženie vzniku alergických reakcií v dôsledku používania „black hena“ 
dočasnej farby na pokožku 
Odpočet plnenia: 
V mesiaci apríl bolo odobratých 5 vzoriek kozmetických výrobkov deklarujúcich UV filtre, 
všetky vzorky vyhoveli v stanovených ukazovateľoch (mikrobiologické a  fyzikálno-chemické), 
v 1 prípade nebolo označenie kozmetického výrobku v súlade s usmernením hlavného hygienika 
SR č. OHVBPKV/68/2007/Ko zo dňa 28.06.2007 „Kontrola kozmetických výrobkov na ochranu 
pred slnečným žiarením“, čo bolo odstúpené na doriešenie miestne príslušnému RÚVZ hlavného 
mesta SR so sídlom v Bratislave, t. j. v mieste sídla distribútora. Listom č. 2009/002162 zo dňa 
24.06.2009 nás príslušný RÚVZ so sídlom v Bratislave informoval o vykonanej kontrole 
a zistených skutočnostiach. 
Čiastková správa bola spracovaná a zaslaná na ÚVZ SR v termíne do 30. júna 2009. 
V mesiaci jún bolo odobratých 5 vzoriek kozmetických výrobkov pre deti, ktoré majú v označení 
deklarované konzervačné látky, všetky vzorky vyhoveli v stanovených ukazovateľoch 
(mikrobiologické, fyzikálno-chemické a označovanie). 
Čiastková správa bola spracovaná a zaslaná na ÚVZ SR v termíne do 30. septembra 2009. 
V mesiaci september bolo odobratých 5 vzoriek kozmetických výrobkov pre deti, ktoré 
v označení deklarujú, že nie sú konzervované a výrobky bez ohľadu na to, aké konzervačné látky 
deklarujú, všetky vzorky vyhoveli v stanovených ukazovateľoch (mikrobiologické, fyzikálno-
chemické a  označovanie). 
Čiastková správa bola spracovaná a zaslaná na ÚVZ SR v termíne do 30. decembra 2009. 
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8.  Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny a dioxínom 
podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, mykotoxíny s osobitným 
zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti 
a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
a) zabezpečiť odber vzoriek a ich vyhodnotenie (výživa pre dojčatá a malé deti, výživové 
doplnky a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
Odpočet plnenia: 
Dusitany a dusičnany v potravinách pre dojčatá a malé deti - odobratých 10 vzoriek: 
- 3 vzorky zo supermarketu LiDL v Rimavskej Sobote „Hamé“ (Hamánek - kura so zeleninou 
a zemiakmi, Hamánek - polievka s mrkvou a zemiakmi a Hamánek - morka so zeleninou a ryžou) 
- 2 vzorky z predajne potravín CBA na Sídlisku Rimava „OVKO“ (Karotková a Karotková 
s marhuľami) 
- 2 vzorky z lekárne SALVATOR v Rimavskej Sobote (HAMI prvá lyžica karfiolu a HIPP 
zeleninová zmes)  
- 3 vzorky zo supermarketu Billa v Rimavskej Sobote (HIPP Zemiaková s francúzskou fazuľou 
a králičím mäsom, HIPP Zeleninová s cestovinou a kuracím mäsom a HAMI roláda zeleninová 
s teľacím mäsom)   
Ani v jednej z vyšetrených vzoriek nebol zistený prekročený limit pre dusičnany, pre dusitany 
platí len monitoring.   
Reziduá pesticídov v potravinách pre dojčatá a malé deti - odobraté 2 vzorky v predajni Billa v 
Rimavskej Sobote 2 vzorky na báze mlieka a na báze ovocia a zeleniny (Sunarka sušená mliečna 
jogurtová s lesným ovocím  a Sunarka sušená mliečna kaša jogurtová s jahodami). Ani v jednej 
z vyšetrovaných vzoriek nebola zistená prítomnosť pesticídov. 
Sladidlá v potravinách na osobitné výživové účely - odobratých 19 vzoriek pre diabetikov na 
sladidlá, bez zistenia použitia nepovolených sladidiel 
Ťažké kovy - odobratých 20 vzoriek bylinných čajov,  3 vzorky potravín používaných 
v zariadeniach spoločného stravovania ako suroviny, 15 vzoriek minerálnych vôd, 2 vzorky 
balenej pitnej vody, 2 vzorky výživových doplnkov (v 1 z vyšetrovaných vzoriek - výrobca je 
z Českej republiky, bola stanovená hodnota olova 6 mg/kg, čo nie je v súlade s Nariadením 
komisie (ES) č.629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa dopĺňa nariadenie (ES) č.1881/2006, ktorým 
sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, ale toto 
nariadenie sa neuplatňuje na výrobky, ktoré boli uvedené na trh pred 01.07.2009.  
V ostatných vyšetrovaných vzorkách nebolo zistené prekročenie prípustného limitu pre ťažké 
kovy. Mykotoxíny - bolo odobratých 5 vzoriek zo supermarketu Billa v Rimavskej Sobote: 3 
vzorky na stanovenie obsahu aflatoxínu B1 (NUTRILON obilno-mliečna kaša instantná 
piškótová,  NUTRILON obilno-mliečna kaša jablčná a NUTRILON sušená mliečna kaša 
instantná ryžová) a 2 vzorky na stanovenie obsahu patulínu (HERO Sunárek s jablkami a HIPP 
jablká s hruškami), podľa zaslaných výsledkov všetky výrobky sú v súlade s platnou legislatívou. 
Okrem toho bola vyšetrená vzorka kávy na stanovenie ochratoxínu A. Podľa výsledkov 
laboratórneho rozboru nebol vo vyšetrovanej vzorke stanovený ochratoxín A. 
 
9. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami v rámci 
viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  Európskeho 
parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, v zmysle kompetencií 
vyplývajúcich zo zákona  č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
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a) zabezpečiť výkon úradnej kontroly v súlade s usmerneniami hlavnej odborníčky pre 
hygienu výživy a rozpracovaného plánu úradnej kontroly potravín na rok 2009, ktorý vychádza 
z Viacročného plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva  
Odpočet plnenia: 
K 31.12.2009 bolo vykonaných kontrol: 
Úradná kontrola: 292 (vrátane auditov: 5 plánovaných auditov a 2 kontrolné audity) 
Štátny zdravotný dozor: 326 a 10 kontrol v prevádzkach s predajom kozmetiky 
 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne  
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú „Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR“ a „RAPEX 
nad kozmetickými výrobkami“ 
a) zabezpečiť výkon kontrol cielene zameraných na potraviny a kozmetické výrobky podľa 
zaslaných hlásení RAPID a RAPEX 
b) v prípade zistení z výkonu úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru zabezpečiť 
nahlásenie potraviny alebo kozmetického výrobku na kontrolný bod v SR (ÚVZ SR) 
Odpočet plnenia: 
RAPID:  bolo vykonaných 36 kontrol 
RAPEX:  bolo vykonaných 588 kontrol (kozmetika) 
 
CIELE 
K hlavným cieľom oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
v oblasti informačných systémov úradov verejného zdravotníctva patria: 
Vytvoriť podmienky pre monitorovanie údajov o:  
- stravovacích návykoch vybraných skupín obyvateľov SR v závislosti od spotreby potravín 
a pozitívnych a negatívnych faktorov výživy, 
- výkonoch kontroly v štátnom zdravotnom dozore a v potravinovom dozore a kritérií 
zdravotnej bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
 
ÚLOHY 
1.  Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného zdravotníctva 
v oblasti potravinového dozoru a štátneho zdravotného dozoru nad výrobou, manipuláciou 
a uvádzaním do obehu potravín a nad kozmetickými výrobkami 
a) využívať jestvujúce IS, pravidelne aktualizovať databázy v súlade s výkonom ŠZD a ÚKP 
b) uplatňovať pripomienky pre presadzovanie a rozpracovanie IS v danej oblasti podľa 
požiadaviek UVZ SR a tak, aby zohľadňovali potreby terénnej praxe 
Odpočet plnenia: 
Úloha sa plní v súlade s požiadavkami gestora. Z výkonu ŠZD a ÚK sa pravidelne zadávajú údaje 
do IS, konkrétne o nových zariadeniach, o vykonaných kontrolách. Samostatne sa zadávajú údaje 
o odberoch vzoriek a výsledkoch analýz. 
IS pre kozmetické výrobky zatiaľ nie je spustený. 
 
2.  Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného zdravotníctva 
v oblasti sledovania spotreby potravín a pozitívnych a negatívnych faktorov výživy v závislosti na 
stravovacích návykoch obyvateľov SR 
a) spolupracovať podľa požiadaviek gestora pri rozpracovaní IS v danej oblasti  
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Odpočet plnenia: 
V hodnotenom období v rámci plnenia úlohy monitorovania stavu výživy detí bol RUVZ so 
sídlom v Rimavskej Sobote vypracovaný IS na hodnotenie energetického príjmu a výdaja pre 
deti, ktorý sa distribuoval pre všetky RUVZ zapojené do projektu.  Pre dospelých sa využíva 
jestvujúci IS Alimenta, ktorý z nášho podnetu autor programu zabezpečil upgrade v oblasti 
činností pre hodnotenie pohybových aktivít dospelej časti populácie 
 
 
B. OBLASŤ OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 
 
CIEĽ 
Vypracovanie náplne programov kvality v súlade s NV SR č. 340/2006 Z.z., s dôrazom hlavne na 
programy kvality pri lekárskej expozícii detí, pri zdravotnom skríningu, v intervenčnej rádiológii, 
pri CT vyšetreniach a v rádioterapii.  
S röntgenovým žiarením pri diagnostike a špeciálnymi vyšetrovacími metódami dochádzame 
postupne do styku všetci a opakovane. Technický stav diagnostických prístrojov, ktoré sú 
zdrojom ionizujúceho žiarenia bezprostredne ovplyvňuje nielen kvalitu vyšetrenia, ale aj radiačnú 
záťaž pacientov a personálu. Všetky tieto zariadenia morálne a technicky zastarávajú. Obzvlášť 
u týchto prístrojov je potrebné dbať na požadovanú úroveň kvality zobrazenia pri minimalizácii 
radiačnej záťaže.  
 
ÚLOHA 
1. Nastaviť správnu prax pri lekárskom ožiarení - vypracovať a uverejniť bezpečnostné návody 
a odporúčania 

Na plnení uvedenej úlohy RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 

CIEĽ 
Zavedenie do praxe zaznamenávania a oznamovania údajov potrebných na stanovenie 
a hodnotenie veľkosti ožiarenia osôb pri lekárskom ožiarení. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. ukladá prevádzkovateľom 
rádiologických zariadení povinnosť sledovať veľkosť ožiarenia pacientov pri diagnostike alebo 
terapii, viesť záznamy o dávkach pacientov a písomné záznamy o počte a veľkosti ožiarenia 
predkladať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Úrad následne musí zabezpečiť 
spracovanie a hodnotenie distribúcie individuálnych a kolektívnych dávok z lekárskeho ožiarenia 
dospelých pacientov a detí. Nové rádiologické prístroje a zariadenia uvádzané do prevádzky po 
nadobudnutí účinnosti NV SR č. 340/2006 Z. z. musia byť vybavené zariadením informujúcim 
o veľkosti ožiarenia pacienta a tieto údaje sa musia následne zaznamenávať. 
 
ÚLOHY 
1. Vypracovať podrobné postupy a vzorové spôsoby zaznamenávania dávok, resp. údajov 
potrebných pre odhad radiačnej dávky pacientov, tak aby mohli prevádzkovatelia v jednotnej 
forme predkladať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky záznamy o dávkach 
pacientov a písomné záznamy o počte a veľkosti ožiarenia 
2. Vypracovať podklady pre software pre potreby spracovania a vyhodnotenia dávok pacientov 
pre rôzne rádiologické typy vyšetrení 

Na plnení uvedených úloh RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
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CIEĽ 
Zisťovanie úrovne a  dynamiky rádioaktivity v zložkách životného prostredia počas normálnej 
situácie ako aj pri radiačnom ohrození.  Hodnotenie ožiarenia obyvateľov z rôznych zdrojov 
žiarenia. Usmerňovanie a regulovanie ožiarenie obyvateľov. Vedenie databáz, poskytovanie 
informácií obyvateľom, orgánom štátnej správy a medzinárodným inštitúciám.  
 
ÚLOHY  
1. Vypracovať podklady pre vytvorenie radiačnej monitorovacej siete 
2. Vypracovať podklady pre vytvorenie ústredia radiačnej monitorovacej siete  
3. Vypracovať monitorovací plán a návrh na dovybavenie radiačnej monitorovacej siete 
4. Monitorovať radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky 
5. Vypracovať správy, informovať verejnosť, poskytovať údaje príslušným inštitúciám EÚ. 

Na plnení uvedených úloh RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
ÚLOHY 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých úrovniach 
spoločnosti na roky 2006-2010 
a) cestou individuálneho poradenstva založenom na vedeckých dôkazoch v poradni zdravia 
a odbornými prednáškami a publikáciami v regionálnych novinách pozitívne ovplyvňovať 
vybrané determinanty zdravia (životný štýl, starostlivosť o zdravie, výživa, pohybová aktivita, 
výskyt neinfekčných ochorení, drogový závislosť, prevencia úrazovosti ...) 
b) metodicky usmerňovať celospoločenské regionálne aktivity 
Odpočet plnenia: 
Projekt sa plní priebežne v rámci činností poradenského centra ochrany a podpory zdravia.  Za 
hodnotené obdobie bolo v základnej poradni vyšetrených celkovo 405 klientov, z toho 
prvovyšetrených 156. Bolo vykonaných spolu 3 931 výkonov, čo sa týka meraní biochemických 
vyšetrení,  antropometrických údajov, poradenstva zdravej výživy, poradenstva na odvykanie od 
fajčenia, poradenstva na optimalizáciu pohybovej aktivity, poradenstva ochrany a podpory 
zdravia pri práci a nefarmakologického ovplyvňovania tlaku krvi. Realizovali sa 4 výjazdy 
poradne zdravia. Bolo zabezpečených 49 aktivít do médií na lokálnej a celoslovenskej úrovni a 
93 zdravotno-výchovných aktivít pre rôzne populačné skupiny obyvateľov regiónu. 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu  u vybraných 
skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia  
a) zapojiť sa do preventívnych programov rozpracovaných na národnej úrovni 
b) pripraviť preventívne programy na regionálnej úrovni, zohľadňujúce špecifiká 
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít 
Odpočet plnenia: 
RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote je zapojený do 33 programov rozpracovaných na národnej 
a regionálnej úrovni, pri plnení sa postupuje podľa požiadaviek gestorov. V jednom prípade je 
národným gestorom aj RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote. Celkovo bolo vykonaných 5 084 
výkonov. 
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Z toho na regionálnej úrovni sme pripravili a realizujeme 2 preventívne programy a to Register 
cievnych ochorení mozgu a register rodín chorých a Zvyšovanie zdravotného uvedomenia 
rómskych žien. 
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
a) zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomosti, postojov a návykov, zamerané na  
podporu, rozvoj a zachovanie  zdravia obyvateľov regiónu s využitím všetkých dostupných 
masmediálnych prostriedkov 
Odpočet plnenia: 
Informovanie verejnosti o zdravom spôsobe života je zabezpečované cez aktivity PZaPC a 
dostupné masmediálne prostriedky v celkovom počte aktivít 93, ktoré zahŕňali prednášky, besedy 
pre rôzne skupiny populácie regiónu, články, rozhlasové a televízne vystúpenia v regionálnych 
médiách (49) a v 2 prípadoch sa vytvoril vlastný zdravotno-výchovný leták ako pomôcka k 
svetovému dňu bez tabaku. 
 
4. Pripraviť Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
a) zapojiť sa do pokračovania  realizácie pripraveného „Programu podpory zdravia 
znevýhodnených skupín populácie“ 
b) úlohy realizovať podľa usmernenia  a určených termínoch gestorom programu 
Odpočet plnenia: 
Pokračuje sa v realizovaní „Programu“. Traja komunitní pracovníci zdravotnej výchovy realizujú 
v súlade s cieľmi programu zdravotno-výchovnú činnosť v rómskych lokalitách -  Klenovec, 
Hnúšťa, Šimonovce, Širkovce, Muránska Dlhá Lúka, Rimavská Seč. Nad rámec Programu bola 
zabezpečená účasť zamestnanca spolu s KPZV - koordinátorom pri deratizačnej akcii v lokalitách 
Dúžavská cesta, Hucín, Klenovec a Chanava. Komunitní pracovníci zdravotnej výchovy okrem 
iného orientujú edukačné aktivity do  problematiky prevencie  prenosných infekčných 
a parazitárnych  ochorení. Pre efektivitu ich činnosti bola spracovaná RÚVZ so sídlom 
v Rimavskej Sobote metodika spôsobu hodnotenia zameraná na hodnotenie komunikácie a 
zdravotného uvedomenia, ktorá sa používa celoplošne. 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory zdravia 
a preventívnych programov podpory zdravia 
a) podieľať sa na príprave spracovania indikátorov hodnotenia efektívnosti preventívnych 
programov podľa požiadaviek gestora 
Odpočet plnenia: 
Podľa požiadavky gestora projektu „Program“ bol vypracovaný kompletný materiál na 
hodnotenie efektivity činnosti komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy. Spracovaná 
metodika bola použitá prvýkrát v roku 2009 celoplošne pred realizáciou II. etapy Programu 
a následne sa  použila po jej ukončení v decembri 2009. Použitím tejto metodiky sa vyhodnotila 
činnosť jednotlivých komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy. Hodnotenie ukázalo, že bol 
správne vybratý koordinátor, jeho činnosť bola najefektívnejšia aj pri hodnotení indikátorov 
komunikácie aj pri hodnotení indikátorov zdravotného uvedomenia.  
Výsledky hodnotenia ukázali, že je potrebné zlepšiť činnosť komunitných pracovníkov 
zdravotnej výchovy pri komunikácii v problematike zabezpečovania účasti na preventívnych 
prehliadkach dospelej a detskej populácie, návštevnosti poradne pre tehotné a podmienky 
využívania rýchlej zdravotnej pomoci..  
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Pre zvyšovanie zdravotného uvedomenia je potrebné činnosť zamerať okrem doteraz 
realizovaných aktivít na problematiku úrazov, fajčenia a abúzu iných drog. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
a) sledovať vývoj demografických a dostupných zdravotných parametrov obyvateľov 
regiónu, hodnotiť a analyzovať výstupy z poradne zdravia 
b) aktualizovať internú publikáciu „Demograficko-zdravotný vývoj obyvateľov regiónu“ 
Odpočet plnenia: 
Na základe sledovania vybraných ukazovateľov stavu zdravia populácie regiónu sa 
v hodnotenom období vykonala analýza údajov a spracováva sa aktualizácia publikácie 
„Demograficko-zdravotný vývoj obyvateľov regiónu“, ktorá je k dispozícii na RÚVZ so sídlom v 
Rimavskej Sobote. 
 
7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia  
- študentov verejného zdravotníctva 
- študentov ošetrovateľstva 
- študentov medicíny 
- študentov pedagogiky 
- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia 
- zdravotníckych pracovníkov 
- iných zdravotníckych pracovníkov 
- pedagógov 
- iných nezdravotníckych pracovníkov 
- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
a) realizovať zdravotno-výchovné aktivity s cieľom zvyšovať zdravotné uvedomenie 
populácie regiónu, orientovať sa na vybrané skupiny obyvateľstva 
Odpočet plnenia: 
Vzdelávanie v podpore zdravia sa aktualizuje jednak u odborných zamestnancov RÚVZ cez 
kreditný vzdelávací systém organizovaný RÚVZ, ÚVZ SR a SZU aktívnou a pasívnou účasťou 
zamestnancov - celkovo sa zamestnanci zúčastnili 33 vzdelávacích aktivít, z toho 9x s aktívnou 
účasťou a to 3x v rámci regiónu a 6x na celoslovenskom podujatí. 
 
8.  K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do vlády SR zaviesť doložku dopadu na 
verejné zdravie v SR 

Na plnení uvedenej úlohy RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 
9. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne stanovenými 
kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické a právnické osoby a iné 
organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu a poskytovanie údajov pre trvalé 
monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, podporu a ochranu zdravia. Akceptovať v zákone 
Medzinárodné zdravotné predpisy (2005) - IHR, schválené SZO v roku 2005 
Stanovenie cieľov na dosiahnutie zlepšenia ochrany a podpory zdravia v SR cestou konkrétnych 
úloh. Zabezpečiť lepšiu spoluprácu ÚVZ SR, RÚVZ v SR a iných orgánov štátnej správy, 
samosprávy a inštitúcií zaoberajúcich sa uvedenou problematikou. 

Na plnení uvedenej úlohy RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
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10. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 s harmonogramom 
plnenia úloh v roku 2007 až 2010 
Podpísaním spoločného dokumentu SZO a EÚ „Európska charta proti obezite“ na jeseň roku 
2006 sa SR zaväzuje k plneniu záverov, vyplývajúcich z uvedeného materiálu. Na plnenie týchto 
záväzkov je potrebné vypracovať Národný program  prevencie obezity a nadváhy. 

Na plnení uvedenej úlohy RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 
11. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
V  súlade so stanovenými cieľmi schváleného NPPO pre cieľové skupiny populácie členenej na 
populáciu do a nad 18 rokov s normálnou hmotnosťou a populácie do a nad 18 rokov veku 
s nadhmotnosťou 
a) vytvoriť podmienky pre zapojenie sa záujemcov  do kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ 
b) realizovať zdravotno-výchovné aktivity pre cieľové skupiny populácie regiónu zamerané 
na zvyšovanie zdravotného uvedomenia v oblasti zdravej výživy a propagáciu pohybových 
aktivít 
Odpočet plnenia: 
V rámci kampane Vyzvi srdce k pohybu sa postupovalo v súlade s požiadavkami gestora, na 
regionálnej úrovni sa vytvorili podmienky pre dobrú propagáciu kampane -nástenky, distribúcia 
plagátov, zverejnenie výzvy a možnosť získania prihlášky aj na webovej stránke úradu, výjazd 
poradne a iné.  
Zdravotno-výchovné aktivity zamerané na propagáciu pohybových aktivít a zdravej výživy sa 
realizujú priebežne v rámci činnosti PZaPC. V Poradni optimalizovania pohybovej aktivity bolo 
vykonané vyšetrenie a poradenstvo v celkovom počte výkonov 691, v Poradni zdravej výživy 
320 výkonov. Na viac uvádzané zdravotno-výchovné aktivity (v počte 93) boli zameraná aj na 
rozvoj pohybových aktivít a zdravého stravovania. 
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
CIELE 
Dosiahnuť ozdravenie výživy a tým účinne predchádzať výskytu viacerých tzv. civilizačných 
ochorení, najmä srdcovocievnych a niektorých nádorových so závažnými celospoločenskými a 
ľudskými dopadmi. 
Podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže mohlo plniť 
svoje funkcie (optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny so zamestnanými 
matkami, výchovno-vzdelávacia úloha), čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na 
zdravie. 
 
ÚLOHY 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí a 
mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, ktorý 
zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 837/2002 zo 
dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti 
Podporu zabezpečenia zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí a mládeže na 
regionálnej úrovni realizovať  
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a) propagovaním zásad zdravej výživy v dostupných  informačných médiách regiónu, 
organizovaním besied, prednášok, poradenstvom, zverejňovaním aktuálnych odporúčaní na 
internetovom portály RÚVZ a pod. 
b) časť  zdravotno-výchovných aktivít z problematiky zdravej výživy zamerať  cielene na 
pracovníkov zariadení spoločného stravovania detí a mládeže 
c) časť zdravotno-výchovných aktivít  uvedenej problematiky zamerať na marginalizované 
skupiny populácie, hlavne rómske ženy 
Odpočet plnenia: 
Pre zabezpečenie poradenstva v problematike zdravej výživy s cieľom nezvyšovania hmotnosti, 
resp. jej udržania si, bol spracovaný návrh manuálu pre poradenstvo deťom  a adolescentom. 
Materiál by mal byť vydaný v rámci projektu Zdravé deti v zdravých rodinách na celoplošné 
používanie. V rámci zdravotno-výchovných aktivít sa uskutočnili prednášky a besedy pre žiakov 
ZŠ - v počte 6. Pre pracovníkov školského stravovania boli vykonané 2 školenia. Samostatne sa 
vykonalo týždňové vzdelávanie pre rómske ženy v spolupráci s akadémiou vzdelávania - 15 žien. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy 
a) pri výkone ŠZD  v zariadeniach spoločného stravovania detí a mládeže hodnotiť pestrosť  
jedálnych lístkov, usmerňovať  ich skladbu v súlade so zásadami zdravej výživy, presadzovať 
dôsledné  uplatňovanie OVD pri príprave stravy 
b) podporovať program podpory konzumácie ovocia a zeleniny na všetkých školách regiónu 
c) pri kontrolách doplnkových foriem stravovania dbať na rešpektovanie sortimentu tak, aby 
bol výživovo hodnotný 
Odpočet plnenia: 
Za hodnotené obdobie bolo vykonaných v rámci ŠZD 270 kontrol zariadení spoločného 
stravovania vrátane doplnkových foriem stravovania detí a mládeže, v rámci ktorých sa 
orientačne posudzovala aj pestrosť jedálnych lístkov. V prípade zistenia nedostatkov, tieto boli 
prejednávané s vedúcou zariadenia spoločného stravovania. Na hodnotenie dodržiavania OVD 
boli odobraté stravy v 2 zariadeniach - celodenné celotýždňové, v celkovom počte 10. 
Porovnaním sa zistilo, že energetické množstvá sú rešpektované, no biologická hodnota stravy 
nebola vyvážená. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 
a) pri výkone ŠZD, predovšetkým v zariadeniach, kde nie je zabezpečené stravovanie detí, 
propagovať školský mliečny program v zmysle metodického usmernenia MŠ SR č. 12/2008 
b) kontrolovať dodržiavanie hygienických požiadaviek pre manipuláciu s mliečnymi 
výrobkami 
c) viesť evidenciu o počtoch zariadení a detí realizujúcich mliečny program 
Odpočet plnenia: 
Mliečny školský program sa realizoval v 6 zariadeniach, hygienické nedostatky neboli zisťované, 
nebola evidovaná ani požiadavka na predaj kravského mlieka z automatov. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
a) na pitný režim detí v kolektívnych zariadeniach preferovať pitnú vodu, odporučiť 
prevádzkovateľom zariadení inštaláciu fontániek na pitnú vodu a kde chýba voda zodpovedajúcej 
kvality automaty na pitnú vodu 
b) priebežne usmerňovať pracovníkov pracujúcich s deťmi na potrebu ponuky vhodných 
nápojov 
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c) v školských bufetoch propagovať ponuku mliečnych nápojov a prírodných ovocných 
a zeleninových štiav, znížiť dostupnosť sladených nealkoholických nápojov 
Odpočet plnenia: 
V rámci výkonu ŠZD v zariadeniach podľa druhu sa sledujú aj podmienky a realizácia pitného 
režimu žiakov. Pedagogickí pracovníci sa upozorňujú na nutnosť ponuky nápojov, hlavne pitnej 
vody, deťom počas pobytu v zariadení. V 1 prípade sa pitný režim realizuje formou automatov na 
pitnú vodu, bez zistených hygienických nedostatkov, v 46 prípadoch sa realizuje formou 
náhradných nápojov - deti si nosia nápoj z domu. 
 
CIEĽ 
Podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladých ľudí, a tým docieliť ich vyšší záujem o 
aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí - pohybová aktivita vrátane športovej činnosti, 
či už na úrovni záujmovej alebo organizovanej, cieľavedomé a zmysluplné trávenie voľného času 
(záujmová činnosť), čo okrem priameho pozitívneho dopadu na zdravie vytvorí optimálne 
podmienky aj na obmedzovanie požiadavky mladých ľudí po drogách (alkohol, tabak, nelegálne 
drogy). 
ÚLOHY 
5. Podporovať napĺňania bodov  vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
a) zvýšiť informovanosť verejnosti regiónu o problematike abúzu a drogových  závislostiach 
b) podieľať sa na realizácii preventívnych programov pre nelegálne a legálne drogy 
v skupine detí a mládeže do 18 rokov veku 
Odpočet plnenia: 
Pre zvýšenie informovanosti verejnosti v danej problematike, bola pripravená prezentácia na web 
stránke úradu, v prípade záujmu sa poskytuje klientom individuálne poradenstvo. Stránku 
navštívilo 9 klientov. Bola realizovaná 1 prednáška pre žiakov školy podporujúcej zdravie  
a v printových médiách regiónu bol uverejnený 1 článok pre verejnosť 
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, ako 
aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom zmapovania trendov v tejto oblasti 
a) vykonávať epidemiologický zber údajov podľa pokynov gestorov v rámci SR 
vyškolenými anketármi 
Odpočet plnenia: 
Za hodnotené obdobie gestor nepožiadal o realizáciu prieskumu. 
 
 
E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
ÚLOHY 
1. Predložiť návrh Národného programu kontroly tabaku  
2. Predložiť návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku 

Na plnení uvedených úloh RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných inštitúcií 
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a) zabezpečiť systematickú kontrolu dodržania zákona o ochrane nefajčiarov v zariadeniach, 
v ktorých sa vykonáva ŠZD podľa jednotlivých oddelení RÚVZ 
b) viesť jednotnú evidenciu výkonov kontrol a agendu priestupkového konania 
c) zabezpečiť hlásenie o vykonaných kontrolách, zistených porušeniach zákona v mesačných 
intervaloch 
Odpočet plnenia: 
Oddelením PZaPC je zabezpečená jednotná evidencia výkonov kontrol a agendy sankčných 
postihov, ktorá sa mesačne aktualizuje. Počty výkonov sa hlásia na UVZ SR v mesačných 
intervaloch.  
Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 999 kontrol v jednotlivých zariadeniach. Porušenie 
zákona nebolo zistené ani v jednom prípade. 
 
4. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2006 
5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 
6. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
7. Pripraviť novelu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  

Na plnení uvedených úloh RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
CIEĽ 
Cieľom imunizačného programu v Slovenskej republike je znížiť až eliminovať výskyt 
infekčných ochorení systematickým a komplexným zabezpečovaním imunizácie najmä detskej 
populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia výskytu vybraných 
ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.   
 
ÚLOHY 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, ktorým 
možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade 
s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ 
a) zabezpečiť realizáciu pravidelného povinného očkovania detí, dorastu a dospelých podľa 
aktuálneho očkovacieho kalendára na rok 2009, vypracovaného Pracovnou skupinou pre 
imunizáciu v súlade s § 5 zákona č. 355/2007Z.z. a § 5 až § 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (zavedenie 
povinného očkovania dojčiat proti pneumokokovým infekciám simultánne s očkovaním 
hexavakcínou, zrušenie prvého preočkovania proti diftérii, tetanu a pertussis v 3. roku života, 
rozšírenie preočkovania detí v 6. roku života o preočkovanie proti poliomyelitíde, zrušenie 
očkovania detí v 11. roku života proti vírusovej hepatitíde typu B, rozšírenie kalendára o povinné 
očkovanie dospelých proti diftérii bivakcínou, ktorá obsahuje očkovaciu látku aj proti tetanu) 
Odpočet plnenia: 
V roku 2009 sa pri vykonávaní a kontrole očkovania postupovalo v súlade s očkovacím 
kalendárom pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek platný od 
1.1.2009, ktorý bol vypracovaný ÚVZ SR v súlade s § 5 zákona č .355/2007 Z.z. a § 5 až § 6 
vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 
prenosných ochorení.  
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2. Vyhodnotenie zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu v SR 
a) vykonať  kontrolu  očkovania  u vybraných skupín obyvateľov v okresoch Rimavská Sobota 
a Revúca k 31.8.2009, vrátane písomného a tabuľkového vyhodnotenia podľa pokynov ÚVZ SR 
so sídlom v Bratislave. 
b) sledovanie a hlásenie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním (EPIS, SRV, 
písomné správy) a nariaďovanie opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 
v súlade s § 12 zákona č. 355/2007Z.z. a vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.    
Odpočet plnenia: 
Kontrola povinného očkovania detskej populácie v okresoch Rimavská Sobota a Revúca sa 
uskutočnila v mesiaci september 2009. Celková  zaočkovanosť  k 30.8.2009  za  okres Rimavská 
Sobota a Revúca u všetkých druhov pravidelného povinného očkovania detí a dorastu sa 
pohybuje nad 95%. Zaočkovanosť nižšiu ako 90% sme zaznamenali v  jednom obvode v okrese 
Rimavská  Sobota  (reálne bolo nezaočkovaných  8 detí treťou dávkou vakcíny v základnom 
očkovaní proti diftérii, tetanu, pertussis, vírusovej hepatitíde B, hemofilovým infekciám 
a poliomyelitíde) a v dvoch obvodoch  v okrese  Revúca (nevakcinované  4  tuberkulín negatívne 
deti  a 2 deťom  nepodaná  tretia  dávka  vakcíny  v  základnom očkovaní proti diftérii,  tetanu,  
pertussis,  vírusovej  hepatitíde  B,  hemofilovým infekciám).  Jednalo sa prevažne o rómske deti 
z migrujúcich rodín, ktoré sa na vakcináciu nedostavili (chyba malých čísel).  
Výskyt ochorení v populácii, ktoré podliehajú povinnému očkovaniu sme zaznamenali u VH B 
pod č. dg. B 16. (3 prípady z okresu Rimavská Sobota) a Z 22.5 (19 prípadov z okresu Rimavská 
Sobota a 3 prípady z okresu Revúca), avšak  nejednalo  sa  o  prípady  po  očkovaní (výskyt bol 
zaznamenaný u neočkovanej dospelej populácii). V roku 2009 sme zaznamenali v okrese 
Rimavská Sobota jedno laboratórne potvrdené ochorenie na pertussis u 19 ročnej študentky 
vysokej školy z Rimavskej Soboty.  Ochorenia na tuberkulózu pľúc hlásené neboli.  
 
 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
CIELE 
Na zabezpečenie zlepšenia zdravotného stavu pracujúcej populácie je potrebné odborne 
usmerňovať prijímanie efektívnych preventívnych a ochranných opatrení povinnými subjektami  
a identifikovať na pracoviskách zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia, 
kategorizovať pracovné činnosti zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík z dôvodu 
zabezpečenia zvýšeného zdravotného dohľadu pre zamestnancov spolu s výkonom cielených 
lekárskych preventívnych prehliadok. Dosiahnutiu tohto cieľa napomáha aj realizácia 
intervenčných programov na zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov. 
Ukazovateľom efektívnosti realizovaných opatrení zameraných na  prevenciu  a ochranu zdravia 
pri práci je postupné znižovanie počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a miery 
zdravotného rizika pri práci  ako aj  výskytu chorôb z povolania a iných poškodení zdravia 
z práce. 
Dôležitým predpokladom na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pracujúcej populácie v 
SR je najmä zodpovedný prístup zamestnávateľov k ochrane a podpore zdravia zamestnancov 
a vytvorenie funkčného systému pracovných zdravotných služieb.  
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ÚLOHY 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory, 
karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  dlhodobé nadmerné 
a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú 
rizikové práce 
a) kontrola plnenia povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci vo veci 
zabezpečovania opatrení pre zníženie expozície zamestnancov škodlivým faktorom pracovného 
prostredia 
b) kontrola vyhodnocovania účinnosti prijatých opatrení na vyhlásených rizikových 
pracoviskách 
c) vyhodnotiť spôsob prijatých opatrení (opatrenia technické, organizačné, individuálne) 
Odpočet plnenia: 
K 31.12.2009 evidujeme spolu 48 firiem, u ktorých sú vyhlásené rizikové práce. Z celkového 
počtu sa 28 firiem nachádza v okrese Rimavská Sobota a 20 firiem v okrese Revúca. Počet 
exponovaných pracovníkov: okres Rimavská Sobota 650, okres Revúca 865.  
Z evidovaných pracovísk bol vykonaný ŠZD u 31 nasledovných subjektov:   
- BB-Staving, Ing. Borš, Rimavská Sobota 
- Calmit, spol s.r.o Bratislava, závod Tisovec 
- Drevopa, s.r.o. Hačava 
- Gemernákup a.s. Rimavská Sobota, prevádzka Rimavská Sobota, Jesenské, Tornaľa 
- GENES a.s. Hnúšťa  
- H.M.H. Drevovýroba s.r.o. Kociha 
- Gravplast s.r.o. Rimavská Sobota 
- INDECO s.r.o. Rimavská Sobota  
- KK PLAST s.r.o. Rimavská Sobota 
- KSR – Kameňolomy SR s.r.o, Zvolen , prevádzka Husiná 
- Nemocnice a polikliniky n.o., Bratislava, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 
- Parobek Ján, Klenovec 
- PREGA spol. s.r.o., Klenovec 
- Retech spol s.r.o Zvolen, prevádzka Rimavská Sobota 
- SLZ CHÉMIA a.s. Hnúšťa 
- PM s.r.o Tisovec, prevádzka Hucín 
- Talos s.r.o. Rimavská Sobota 
- Trnavský Dušan, Kraskovo, prevádzka Hnúšťa 
- ARIES 2, s.r.o. Tornaľa 
- Fenix Group, s.r.o. Revúca 
- Hacsi Alexander, Tornaľa 
- HOLZ PRODUKT, s.r.o., Tornaľa 
- I.P.A. - Kovovýroba, s.r.o., Rimavská Sobota, prevádzka Tornaľa 
- JAAS - Hutka Jozef, Revúca 
- Muránska píla s.r.o., Muráň 
- Oralex – Oravcová Alena, Mokrá Lúka, prevádzka Revúca 
- OLÚP, n.o. Predná Hora 
- Paľaš Július, Ing., Utekáč, prevádzka Revúca 
- SLOVMAG a.s. Lubeník 
- UNICORN - ESK, s.r.o. Tornaľa 
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- Východoslovenská energetika, a.s. Košice, prevádzka Lubeník 
V priebehu roku 2009 bol ŠZD vykonaný v spoločnosti Gemerská mliekáreň, s.r.o. Rimavská 
Sobota, ktorá v priebehu roku zanikla a vznikla nová spoločnosť Gemermilk rs, s.r.o. Rimavská 
Sobota, ktorá bude prevádzkovateľom mliekárne. Pre túto spoločnosť neboli rizikové práce zatiaľ 
určené, hodnotenie rizík len prebieha. 
V prípade lôžkových zdravotníckych zariadení (Všeobecná nemocnica Hnúšťa, n.o. Hnúšťa, 
Všeobecná nemocnica n.o. Rimavská Sobota, Revúcka medicínsko-humanitná n.o. Revúca) boli 
na základe výkonu ŠZD a upozornenia na neplnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy na 
RÚVZ predložené návrhy organizácií na vydanie nových rozhodnutí o zaradení pracovných 
činností do rizikových prác v súvislosti so zmenami rizikových pracovísk. Všeobecne majú 
nemocnice tendenciu prehodnotiť rizikové práce z kategórií 3 do kategórii 2. Vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote z dôvodu, že neboli vykonané aktualizácie hodnotenia rizík pre 
jednotlivé faktory pracovného prostredia vrátane ionizujúceho žiarenia, nebolo možné 
rozhodnutie zmeniť a bez dostatočných podkladov vyradiť zamestnancov z rizikových prác. Vo 
všetkých 3 zariadeniach bol vykonaný ŠZD. Z evidencie v programe ASTR boli vyradené 
zrušené pracoviská nemocnice v Rimavskej Sobote (napr. oddelenie patológie bolo zrušené, 
v rozhodnutí sa stále uvádza, nakoľko rozhodnutie o zaradení pracovných činností do kategórie 
rizikových prác z vyššie  uvedených dôvodov zmenené nebolo).  
Nemocnice v Rimavskej Sobote a v Hnúšti predložili aj posudky o riziku pre faktor ionizujúce 
žiarenie, ktoré boli zaslané RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.   
V prípade Revúckej medicínsko-humanitnej n.o. Revúca a Všeobecnej nemocnice Hnúšťa, n.o. v 
Hnúšti, pre organizácie rozhodnutie o zaradení pracovných činností do kategórie rizikových prác 
vydané neboli , boli vydané pre predchádzajúcich zamestnávateľov NsP v Revúcej a NsP 
v Hnúšti. V rámci výkonu ŠZD bolo zistené, že nemocnice sčasti prebrali povinnosti určené 
predchádzajúcim právnym subjekom, v predchádzajúcom období boli práce evidované 
v programe ASTR, v prevádzkach bol ŠZD vykonaný až v tomto roku. Ďalej bolo zistené, že 
rozhodnutia vydané pre NsP  nie sú pre neziskové organizácie záväzné, preto boli prevádzky 
z evidencie vyradené a t.č. nie sú zaradené v zozname rizikových prác, v programe ASTR. 
Zníženie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  prostredia, pracovných 
podmienok a spôsobu práce bolo na základe prijatia technických a organizačných opatrení 
vykonané u subjektov:   
- KK PLAST, s.r.o. Rimavská Sobota 
- Gemernákup a.s. Rimavská Sobota 
- Muránska píla s.r.o. Muráň. 
Prijaté opatrenia sa premietli v 2 prípadoch do rozhodnutí o  zaradení pracovných činností do 
kategórie rizikových prác, pre subjekt Muránska píla s.r.o. Muráň rozhodnutie vydané zatiaľ 
nebolo, k dispozícii sú výsledky meraní faktorov pracovného prostredia (subjekty sú naďalej 
evidované v programe ASTR - len prehodnotenie kategórií). 
U ďalších 2 subjektov došlo v priebehu roka 2009 k zníženiu miery rizík po vykonaní 
objektivizácie faktorov pracovného prostredia. V oboch prípadoch bolo vydané nové rozhodnutie 
o zaradení pracovných činností do kategórie rizikových prác (subjekty sú naďalej evidované 
v programe ASTR - len prehodnotenie kategórií). Jednalo sa o subjekty: 
- ARIES2, s.r.o. Tornaľa - na pracoviskách kovovýroby boli vykonané merania fyzikálnych 
a chemických faktorov prostredia. Na základe výsledkov meraní došlo k zmene (zníženiu) 
vyhlásenej kategórie rizikových prác – vydané nové rozhodnutie o  zaradení pracovných činností 
do kategórie rizikových prác 
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- UNICORN s.r.o. Tornaľa - na pracoviskách kovovýroby boli vykonané merania fyzikálnych 
faktorov prostredia (hluk a vibrácie). Na základe výsledkov meraní došlo k zmene (zníženiu) 
vyhlásenej kategórie rizikových prác resp. u niektorých profesií k ich zrušeniu – vydané nové 
rozhodnutie o  zaradení pracovných činností do kategórie rizikových prác. 
GENES a.s. Hnúšťa - kde po vykonaní objektivizácie faktorov pracovného prostredia 
a prehodnotení rizík došlo k zmene kategórií, resp. k zrušeniu rizikových prác v niektorých 
profesiách (subjekt je naďalej evidovaný v programe ASTR - len prehodnotenie kategórií a 
profesií). 
U subjektu Agrodružstvo S Revúca po prehodnotení rizík a predložení žiadosti o zrušenie 
rizikových prác (nakoľko činnosti zodpovedajú činnostiam kategórie 2) došlo k zrušeniu 
rizikových prác. Subjekt bol vyradený z evidencie v programe ASTR.  Vo firme bol obmedzený 
objem výroby, čo sa po posúdení rizika odzrkadlilo na zmene kategorizácie prác. 
V závode Slovmag a.s. Lubeník bol vykonaný ŠZD na všetkých pracoviskách. Zamestnávateľ 
predložil posudky o riziku a prevádzkové poriadky vypracované podľa platnej legislatívy 
a orgánom verejného zdravotníctva boli schválené. V mesiaci október 2009 bolo vydané 
rozhodnutie o vyhlásení rizikových prác. Z vlastného podnetu boli vyhlásené rizikové práce pre 
faktor fyzická záťaž. V súvislosti s vydaním nového rozhodnutia došlo v jednotlivých profesiách 
k zmenám kategórií rizikových prác,  u niektorých sa riziko zvýšilo, u iných pokleslo.  
U nasledovných subjektov došlo v priebehu roka k zániku prevádzok alebo zmene 
prevádzkovateľa, čo malo za následok ich vyradenie zo zoznamu rizikových pracovísk 
evidovaných v programe ASTR.  
- Agrotauris, s.r.o. Rimavská Sobota, 
- Gemerská mliekáreň s.r.o. Rimavská Sobota,  
- Kováč Ján, Tornaľa,  
- Miriam Kamenská Rimavská Sobota-prevádzka Bátka,  
- BPV s.r.o. Hnúšťa 
- NsP Revúca (vyradenie z evidencie ako bolo vyššie uvedené) 
- NsP Hnúšťa. 
Technické a organizačné opatrenia boli vykonané v prevádzkach: 
- KK PLAST, s.r.o. Rimavská Sobota. V prevádzke po vykonaní opatrení a prehodnotení rizík 
došlo k zmene kategórie z 4 na 3 - faktor hluk. Na pracovisku boli vykonané akustické úpravy 
priamo na drviči plastov, kde bola vykonaná zvuková izolácia drviča a ďalej  boli nainštalované 
protihlukové pásy na ústí drviča a zvýšila sa vzdialenosť medzi pracovným miestom a zdrojom 
hluku. Uvedená zmena kategorizácie bola vykonaná vydaním nového rozhodnutia o zaradení 
pracovných činností do kategórie rizikových prác. 
- Gemernákup a.s. boli vykonané technické opatrenia na strojných zariadeniach, ktoré viedli 
k zníženiu rizika prachu na pracoviskách, čo viedlo k zrušeniu rizikových pracovísk  - faktor 
prach (s výnimkou 1 profesie, ktorá zostala zaradená v rizikových prácach). Vykonaním 
protihlukových opatrení (stavebné bariéry v šírení hluku) došlo k zníženiu hlučnosti, čo viedlo 
k vyradeniu niektorých profesií z rizikových prác. Zároveň jedno pracovisko, ktoré bolo zdrojom 
hluku bolo zrušené. Uvedená zmena kategorizácie bola vykonaná vydaním nového rozhodnutia 
o zaradení pracovných činností do kategórie rizikových prác. 
- Muránska píla s.r.o. Muráň. V drevovýrobe bol zakúpený manipulátor guľatiny. V  mesiaci december 2009 boli 
predložené výsledky meraní, z ktorých vyplýva, že uvedením nového výrobného zariadenia do prevádzky 
a vyradením starších zariadení došlo k zníženiu rizika hluku, ale rozhodnutie bude vydané, resp. zmenené po 
schválení prevádzkových poriadkov a predložení posudkov o riziku.  
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2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská) 

Na plnení uvedenej úlohy RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci zameraný na 
kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav 
harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah špecializovaných odborných 
činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri práci 
Vykonať štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu pracovných podmienok u zamestnancov 
a) v poľnohospodárstve (živočíšna a rastlinná výroba) 
b) drobných remeselníckych dielňach (krajčírstvo, opravy, šitie obuvi) 
c) u zamestnancov činných v chemickej ochrane rastlín 
Odpočet plnenia: 
V roku 2009 bol vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu pracovných podmienok 
u zamestnancov 
a) v poľnohospodárstve 
b) drobných remeselníckych dielňach (krajčírstvo, opravy, šitie obuvi) 
c) u zamestnancov činných v CHOR. 
K 31.12.2009 boli skontrolované 3 poľnohospodárske subjekty, z toho 1 súkromne hospodáriaci 
roľník. V jednom prípade bola zameraná kontrola pracovných podmienok na základe podania 
návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky. Nedostatky v pracovných priestoroch zistené 
neboli. V ďalších 2 prípadoch na kontrolu odstránenia nedostatkov zistených pri výkone ŠZD 
v predchádzajúcom roku, ktoré sa týkali zabezpečenia zariadení na osobnú hygienu 
zamestnancov, skladovania chemických látok (olejov) a posúdenia rizík a vypracovania 
prevádzkových poriadkov. Pričom u jedného z prevádzkovateľov bolo zistené, že nedostatky 
v pracovnom prostredí boli odstránené a prevádzkové poriadky pre činnosti súvisiace 
s expozíciou chemickým faktorom a hluku pri práci boli vypracované a posúdené orgánom 
verejného zdravotníctva. V druhom prípade prevádzkovateľ plnil opatrenia priebežne, nakoľko sa 
jedná o súkromne hospodáriaceho roľníka, ktorý v dôsledku hospodárskej krízy nevedel odstrániť 
všetky nedostatky v pracovnom prostredí, nakoľko vyžadovali väčšie finančné prostriedky – 
nedostatky boli odstránené. 
K 31.12.2009 bolo skontrolovaných celkom 19 drobných remeselníckych dielní. 
- krajčírske dielne - v počte 5 
- výroba pletených výrobkov  
- oprava obuvi – v počte 2 
- oprava automobilov – v počte 2 
- oprava bicyklov - v počte 2 
- stolárstvo - v počte 2 
- brúsenie nožov  
- výroba darčekových predmetov 
- fotoslužba - v počte 2 
- elektroopravovňa. 
V týchto dielňach pracovali živnostníci ako samozamestnávatelia. V troch prípadoch (krajčírstvo, 
brúsenie nožov a výroba darčekových predmetov) sa jednalo o chránené dielne. Nedostatky pri 
výkone odborného dozoru neboli zistené. 
K 31.12.2009 na základe vykonaných kontrol u poľnohospodárov zaoberajúcich sa výkonom 
chemickej ochrany rastlín bolo zistené, že zamestnancom sú pravidelne poskytované osobné 
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ochranné pracovné prostriedky, došlo k výmene strojno-technologických zariadení (s ovládaním 
postrekovača  počítačom z kabíny traktora, ktorá je v niektorých klimatizovaná), každoročne sa 
riadiaci zamestnanci zúčastňujú školení ohľadom výkonu chemickej ochrany rastlín 
organizovanej Gemerskou poľnohospodárskou a potravinárskou  komorou. 
  
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby 
zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti 
s prácou 
a) kontrola výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa metodického usmernenia ÚVZ 
SR na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami 
Odpočet plnenia: 
Na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami sa z celkového počtu 48 pracovísk vykonal 
odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby u 31 subjektov (a ďalších 2 
prevádzok, ktoré boli v priebehu roka 2009 z evidencie vyradené): 
- BB-Staving, Ing. Borš, Rimavská Sobota 
- Calmit, spol s.r.o Bratislava, závod Tisovec 
- Drevopa, s.r.o. Hačava 
- Gemernákup a.s. Rimavská Sobota, prevádzka Rimavská Sobota, Jesenské, Tornaľa 
- GENES a.s. Hnúšťa  
- H.M.H. Drevovýroba s.r.o. Kociha 
- Gravplast s.r.o. Rimavská Sobota 
- INDECO s.r.o. Rimavská Sobota  
- KK PLAST s.r.o. Rimavská Sobota 
- KSR – Kameňolomy SR s.r.o, Zvolen , prevádzka Husiná 
- Nemocnice a polikliniky n.o., Bratislava, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 
- Parobek Ján, Klenovec 
- PREGA spol. s.r.o., Klenovec 
- Retech spol s.r.o Zvolen, prevádzka Rimavská Sobota 
- SLZ CHÉMIA a.s. Hnúšťa 
- PM s.r.o Tisovec, prevádzka Hucín 
- Talos s.r.o. Rimavská Sobota 
- Trnavský Dušan, Kraskovo, prevádzka Hnúšťa 
- ARIES2, s.r.o. Tornaľa 
- Fenix Group, s.r.o. Revúca 
- Hacsi Alexander, Tornaľa 
- HOLZ PRODUKT, s.r.o., Tornaľa 
- I.P.A. - Kovovýroba, s.r.o., Rimavská Sobota, prevádzka Tornaľa 
- JAAS - Hutka Jozef, Revúca 
- Muránska píla s.r.o., Muráň 
- Oralex - Oravcová Alena, Mokrá Lúka, prevádzka Revúca 
- OLÚP, n.o. Muráň, pracovisko Predná Hora 
- Paľaš Július, Ing., Utekáč, prevádzka Revúca 
- Slovmag a.s. Lubeník 
- UNICORN - ESK, s.r.o. Tornaľa 
- Východoslovenská energetika, a.s. Košice, prevádzka Lubeník. 
 
 

599



Nasledovná tabuľka uvádza prehľad plnenia jednotlivých povinností PZS: 

Kontrolovaný 
subjekt 

Počet 
zamestnan

cov 
na RP 

Hodnot
enie 
rizík 
PZS 

Objektivi
zácia 

faktorov 
prac. 

prostredia

Predklada
nie 

návrhov 
na 

vyhlásenie 
rizikových 

prác/   
kategorizá

cia prác 

Dohľad 
nad 

prac. 
prostre

dím 

Výkon 
LPP/ 

dodržani
e 

frekvenci
e 

Uchováv
anie 

záznamo
v 

o výsled
koch 
LPP 

BB-Staving, 
Ing. Borš, 
R.Sobota 

5 áno* áno áno áno áno áno 

Calmit , spol 
s.r.o. 
Bratislava, 
závod 
Tisovec 

38 áno áno áno áno áno áno 

Drevopa, 
s.r.o. Hačava 9 nie áno nie áno nie nie 

Gemernákup, 
a.s. R.Sobota 10 áno áno áno áno áno áno 

GENES a.s. 
Mutnik 13 áno áno áno áno áno áno 

Gravplast 
s.r.o. 
R.Sobota 

3 áno áno áno áno áno áno 

KK PLAST 
s.r.o. 
R.Sobota 

1 áno áno áno áno áno áno 

KSR-
Kameňolomy 
SR, s.r.o. 
Zvolen, 
prevádzka 
Husiná 

4 áno áno áno áno áno áno 

H.M.H. 
Drevovýroba 
s.r.o. Kociha 

12 áno* áno* áno* áno áno áno 

INDECO 
s.r.o. 
R.Sobota 

2 áno áno áno áno áno áno 

ARIES 2, 
s.r.o., 
Tornaľa 

68 áno áno áno áno áno áno 

SLZ 4 áno  * áno * áno  * áno áno áno 
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CHÉMIA, 
a.s. Hnúšťa 
Nemocnice 
a polikliniky 
n.o. 
Bratislava, 
Všeobecná 
nemocnica 
R.Sobota 

88 áno** áno áno áno áno áno 

Ing. Julius 
Paľaš, 
Utekáč-
prevádzka 
Revúca 

6 áno áno áno áno áno áno 

PM s.r.o 
Tisovec, 
prevádzka 
Hucín 

2 áno áno áno áno áno áno 

Prega spol, 
s.r.o. 
Klenovec 

4 áno áno áno áno áno áno 

Parobek Ján, 
Klenovec 8 áno áno áno áno áno áno 

Retech spol. 
s.r.o. Zvolen, 
prevádzka 
R.Sobota 

3 áno áno áno áno áno áno 

Talos s.r.o. 
R.Sobota 9 áno* áno áno áno áno áno 

Trnavský 
Dušan, 
Kraskovo, 
prevádzka 
Hnúšťa 

4 nie áno áno áno áno áno 

Fenix Group. 
S.r.o. Revúca 2 nie nie áno áno áno áno 

I.P.A. - 
Kovovýroba, 
s.r.o. 
R.Sobota, 
prevádzka 
Tornaľa 

19 áno* áno* áno* áno áno áno 

Muránska 
píla s.r.o. 
Muráň 

14 áno* áno áno áno áno áno 

OLÚP, n.o. 33 áno áno áno áno áno áno 
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Muráň, 
pracovisko 
Predná Hora 
Slovmag a.s. 
Lubeník 204 áno* áno* áno* áno áno áno 

UNICORN - 
ESK s.r.o. 
Tornaľa 

36 áno áno áno áno áno áno 

Východoslov
enská 
energetika 
a.s. Košice, 
prevádzka 
Lubeník 

2 áno áno áno áno áno áno 

Hacsi 
Alexander, 
Tornaľa 

2 
 
 
 
 
 
                                               PZS nie je zabezpečená 

HOLZ 
PRODUKT, 
s.r.o., 
Tornaľa 

3 

JAAS - Hutka 
Jozef, Revúca 3 

Oralex -
Oravcová 
Alena, Mokrá 
Lúka, 
prevádzka 
Revúca 

7 

* povinnosti podľa zákona v týchto prípadoch plnia organizácie vo vlastnej réžii, nie cestou PZS 
** chýba aktualizácia rizík a v niektorých prípadoch nie je vykonaná 
 
 
H. OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
CIELE 
Cieľom je dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, predovšetkým detskej populácie, 
prostredníctvom  cielených opatrení a špecifických nástrojov zameraných na znižovanie rizík, 
ktoré plynú z nevhodného fyzikálneho prostredia - podmienok bývania, pri poskytovaní služieb 
obyvateľstvu, rekreácii a športových  aktivitách, a z vykonávania rôznych ľudských aktivít.  
 
ÚLOHY 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným 
dôrazom na detskú populáciu 
a) sledovať kvalitu pitnej vody v školských a predškolských zariadeniach 
a v telovýchovných zariadeniach slúžiacich na športovú činnosť pre deti a mládež 
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b) sledovať kvalitu rekreačných vôd s dôrazom na kvalitu vody v detských bazénoch 
Odpočet plnenia: 
V rámci „Monitoringu pitných vôd“ v okresoch Rimavská Sobota a Revúca boli ako spotrebiská 
pre sledovanie kvality vody v jednotlivých sídlach zvolené objekty školských a predškolských 
zariadení v sídlach, kde sa takéto zariadenia nachádzajú. V okresoch Rimavská Sobota  a Revúca 
sa jedná o 33 školských a predškolských zariadení, z ktorých boli odobraté vzorky vody na 
laboratórne vyšetrenie. 
V hodnotenom období bola sledovaná kvalita vody v zariadeniach s celoročnou prevádzkou - 
Prírodné jódové kúpele Číž,  Rekreačný areál Predná Hora, Krytá plaváreň Rimavská Sobota 
a SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch. V rámci letnej rekreácie boli prevádzkované detské bazény na 
kúpaliskách v Klenovci, v Revúcej a v Hnúšti. Voda v detských bazénoch je každý deň 
vymieňaná. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru neboli zistené porušenia 
v prevádzkovaní rekreačných zariadení a voda vyhovovala požiadavkám predpisov. 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 
a) pri posudzovaní návrhov územných plánov a investičných akcií situovaných v blízkosti 
resp. priamo v obytnej zóne a v blízkosti detských zariadení dôsledne požadovať predloženie 
zhodnotenia vplyvu stavby na životné prostredie najmä z hľadiska hluku 
b) pri vydávaní posudkov na uvedenie objektov do užívania resp. zariadení do prevádzky 
vyžadovať výsledky objektivizácie vplyvu činnosti v objekte resp. činnosti prevádzky na životné 
prostredie z hľadiska hluku meraním realizovaným autorizovanou firmou 
Odpočet plnenia: 
V hodnotenom roku bola uplatnená požiadavka z hľadiska hluku pri posudzovaní návrhov 
územných plánov mesta Rimavská Sobota, mesta Tisovec, mesta Revúca a územného plánu 
športovo rekreačnej zóny Rimavská Sobota.  
Úloha sa zabezpečovala v rámci posudzovacej a rozhodovacej činnosti RÚVZ pri vydávaní 
záväzných stanovísk na územné a kolaudačné konanie stavieb, ktoré môžu pri svojej prevádzke 
a užívaní negatívne ovplyvňovať územie zvýšenými hodnotami hluku. 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody 
a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
a) zamerať výkon štátneho zdravotného dozoru vo verejných vodovodoch na zdravotné 
zabezpečenie vody a jej kvalitu u spotrebiteľa. Ukladať opatrenia prevádzkovateľovi vodovodu 
pri zistení nedostatkov 
b) zabezpečiť zvýšenie úrovne informovanosti obyvateľstva o výsledkoch analýz vzoriek 
pitných vôd a rekreačných vôd odobratých v rámci výkonu ŠZD na území okresov Rimavská 
Sobota a Revúca prostredníctvom internetu pravidelnou aktualizáciou údajov na www stránke. 
Odpočet plnenia:  
V rámci výkonu ŠZD bola vykonaná kontrola obecných vodovodov Drňa, Gemerský Jablonec, 
Slizké, Ratkovské Bystré, Sása, Nová Bašta, Stará Bašta, Hajnáčka a Hrlica a štátny zdravotný 
dozor na úpravni vody Klenovec a vo verejnom vodovode Rimavská Seč. Ďalej bola vykonaná 
kontrola PHO vodných zdrojov v počte 43 v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.  
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 31 kontrol u prevádzkovateľov 
vodovodov. 
Kontrola zdravotného zabezpečenia kvality vody sa vykonáva pri každom odbere vzoriek pitných 
vôd v rámci Monitoringu pitných vôd aj v rámci štátneho zdravotného dozoru. Bolo 
zaznamenané prekročenie mikrobiologických ukazovateľov na spotrebiskách Budikovany, 
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Hrachovo, Tomášovce, Včelince, Studená, Hačava, Červeňany, Sása, Prihradzany, Rákoš, 
Ratkovské Bystré, Muránska Huta, Hostice, Rimavská Píla, Potok a Tachty. Prevádzkovatelia 
boli upozornení na nedostatky v zdravotnom zabezpečení vody a na nález patogénnych 
organizmov v odobratých vzorkách vôd. V opakovaných odberoch sa prekročenie ukazovateľov 
neprejavilo. V rámci výkonu ŠZD bolo odobratých celkom 20 vzoriek  vôd (Rimavská Seč, 
Budikovany, Bátka), z toho 16 vzoriek bolo nevhodných, čo predstavuje 80,00 % nevhodnosť pre 
prekračovanie MH zákalu, farby, železa, dusičnanov, enterokokov, koliformných baktérií, E. coli, 
kultivovateľných mikroorganizmy pri 22º C a 37º C. Najvyššia nevhodnosť vzoriek  60,00 % (12 
vzoriek z 13 odobratých) je zo spotrebiska Rimavská Seč pre prekročenie MH hodnôt zákalu, 
farby a železa. Za dodávanie vody, ktorá dlhodobo nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody 
z dôvodu výrazného prekračovania medzných hodnôt železa bolo s prevádzkovateľom verejného 
vodovodu zahájené správne  konanie vo veci uloženia pokuty.      
Prevádzkovatelia vodovodov boli upozornení na dôsledné dodržiavanie chlórovania v 10 
prípadoch. 
Mimoriadna situácia pri zásobovaní obyvateľov okresu Revúca pitnou vodou z Muránskeho   
skupinového vodovodu prekročením NMH polycyklických aromatických uhľovodíkov - 
fluoranténu. 
Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobota bolo dňa 27.08.2009 
telefonicky oznámené prevádzkovateľom Muránskeho skupinového vodovodu 
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, závod 
Rožňava, že pri prevádzkovej kontrole kvality pitnej vody na spotrebiskách Gemerský Milhosť, 
Šivetice a  Hucín bolo zaznamenané zvýšenie hodnôt polycyklických aromatických uhľovodíkov 
- fluoranténu.  
Dňa 09.09.2009 bol vykonaný paralelný odber vzoriek vody zamestnancami Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote a prevádzkovateľom verejného vodovodu 
na spotrebiskách Revúca, Mokrá Lúka, Lubeník Jelšava, Gemerský Milhosť a Hucín.  
Odobraté vzorky vody boli vyšetrené v akreditovaných laboratóriách: Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. v Košiciach a v EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves.  
Podľa predložených protokolov o skúške z laboratória Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č.12276/2009 - spotrebisko Lubeník, č. 12277/2009 - 
spotrebisko Jelšava, č. 12278/2009 - spotrebisko Gemerský Milhosť a č. 12279/2009 - 
spotrebisko Hucín sú zaznamenané prekročenia najvyššej medznej hodnoty ukazovateľa 
polycyklické aromatické uhľovodíky - fluoranténu v stanovených hodnotách 0,212 μg/l až 0,236 
μg/l.  
Na základe uvedených laboratórnych  výsledkov z odberu vzoriek vody dňa 09.09.2009 v 
hore uvedených spotrebiskách Muránskeho skupinového vodovodu je pravdepodobné, že 
k uvoľňovaniu fluoranténu dochádza v prívodnom vodovodnom potrubí  za obcou Mokrá Lúka 
a táto voda s  prekročenou najvyššou medznou hodnotou ukazovateľa  polycyklické aromatické 
uhľovodíky - fluorantén je dodávaná do všetkých zásobovaných sídiel za obcou Mokrá Lúka. 
Účastníkovi konania, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48  
Košice,  sa rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva nariadil zákaz dodávania vody ako 
pitnej, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody  z Muránskeho skupinového 
vodovodu v sídlach Revúcka Lehota, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce - (Mníšany, Korpáš), 
Jelšava, Gemerské Teplice - (Jelšavská Teplica, Gemerský Milhosť), Gemerský Sad - 
(Mikolčany, Nováčany), Hucín a Šivetice. V rámci uložených opatrení bolo prevádzkovateľovi 
nariadené zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej pitnej vody a zabezpečiť 
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monitorovanie kvality vody v Muránskom skupinovom vodovode v uvedených sídlach 
v dvojtýždňových intervaloch. Prevádzkovateľ vykonával odkaľovanie prívodných 
a vodovodných potrubí, realizoval technológie vo vodojemoch Revúca, Jelšava, Chyžné, Sirk a 
Magnezitovce na zníženie hodnôt PAU fluoranténu,  hygienické zabezpečenie vody a vykonával 
pravidelné dvojdenné, týždenné a dvojtýždenné sledovanie kvality vody na spotrebiskách podľa 
vydaných rozhodnutí.  
Od termínu 09.09.2009 bolo v rámci monitorovania vody v Muránskom skupinovom vodovode 
a kontrolných odberov pri vydávaní rozhodnutí odobratých celkom 118 vzoriek vody na 
stanovenie PAU – fluoranénu, pH, tvrdosti, mikrobiologických ukazovateľov a minimálny rozsah 
ukazovateľov a na stanovenie PAU bolo odobratých 117 vzoriek vôd podľa nariadenia vlády SR 
č. 354/2006 Z.z.  
Do konca roka 2009 nie je dodávaná voda ako pitná v obci Magnezitovce – v časti Mníšany 
a Kopráš a prevádzkovateľ vykonáva opatrenia vo vodojeme a intenzívne odkaľuje prívodné 
a vodovodné potrubia v uvedených sídlach.                                               
V hodnotenom období boli výsledky kvality odobratých vzoriek rekreačných vôd ukladané  do 
Informačného systému „Kvalita vôd na kúpanie“, vrátane správ o pripravenosti prírodných 
a umelých kúpalísk na zahájenie v LTS 2009 a vyhodnotení LTS 2009. V informačnom systéme 
boli údaje o stave kúpalísk a kvalite vody v týchto zariadeniach počas kúpacej sezóny 2009 
aktualizované v pravidelných týždňových intervaloch.  
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
a) vykonávať odber vzoriek pitných vôd vo verejných vodovodoch u spotrebiteľa a odber 
vzoriek rekreačných vôd v súlade s harmonogramom odberov 
Odpočet plnenia: 
V rámci „Monitoringu pitných vôd“ bolo v okrese Rimavská Sobota a Revúca odobratých 
celkom 113 vzoriek vody, z uvedeného počtu 33 vzoriek vôd bolo odobratých z objektov 
školských a predškolských zariadení. V kontrolnom monitoringu bolo odobratých 83 vzoriek 
vody a 30 vzoriek vody v preverovacom monitoringu. Z celkového počtu 113 vzoriek odobratých 
rámci Monitoringu pitných vôd podľa laboratórnych výsledkov je 42 vzoriek nevhodných  (37,16 
% nevhodnosť). V 24 vzorkách vody boli prekročené hodnoty železa, pH, CHSKMn, dusičnanov, 
farby, zákalu a voľného chlóru. V 18 vzorkách boli prekročené MH a  NMH mikrobiologických 
ukazovateľov - E. coli,  koliformné baktérie, enterokoky  a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 
°C a pri 37 °C . V 12 vzorkách vody bol zistený nález živých organizmov a boli prekročené 
medzné hodnoty bezfarebných bičíkovcov. Dusičnany boli prekročené v obecnom vodovode 
Tachty, ktorý zatiaľ nie je skolaudovaný a daný do užívania. 
Vzorky boli odoberané v súlade so spracovaným Harmonogramom odberov vzoriek v rámci 
Monitoringu pitných vôd na rok 2009. 
Rekreačné vody 
V sledovanom období bolo odobratých 11 vzoriek vôd z bazénov s celoročnou prevádzkou - PJK 
Číž, Rekreačný areál Predná Hora, Krytá plaváreň Rimavská Sobota a SEV SAŽP Drieňok Teplý 
Vrch. 
V mesiaci apríl bola prevádzka Krytej plavárne v Rimavskej Sobote z dôvodu rekonštrukcie 
bazénov (oplastovanie stien a dna plaveckého a neplaveckého bazénu, vrátane výmeny rebríkov 
a madiel) zatvorená.  
Na základe výsledkov vody z plaveckého a neplaveckého bazénu Krytej plavárne v Rimavskej 
Sobote odobratých v rámci výkonu ŠZD dňa 22.09.2009, v ktorých boli stanovené vysoké 
hodnoty voľného chlóru, bol prevádzkovateľ zariadenia písomne upozornený na dodržiavanie 
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kvalitatívnych požiadaviek vody na kúpanie podľa vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na 
kúpaliská (ďalej len vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z.z.). 
Nedostatky v kvalite vody boli zistené aj v plaveckom bazéne a masážnom bazéne s atrakciami 
vo vitálnom svete v rekreačnom areáli Predná Hora, kde v odobratých vzorkách vody v rámci 
prevádzkovej kontroly kvality vody v mesiaci jún boli stanovené vysoké hodnoty viazaného 
chlóru a vo vzorkách vody odobratých v rámci výkonu ŠZD v mesiaci apríl boli prekročené MH 
voľného chlóru. Prevádzkovateľ zariadenia bol písomne upozornený na dodržiavanie 
kvalitatívnych požiadaviek vody na kúpanie podľa vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z. a na plnenie 
oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 355/2007 Z.z. 
V ostatných zariadeniach s celoročnou prevádzkou neboli zistené nedostatky v kvalite vody na 
kúpanie a prevádzkovateľom neboli uložené žiadne opatrenia. 
V rekreačných zariadeniach počas LTS bolo odobratých 20 vzoriek v prírodných kúpacích 
oblastiach v rámci monitoringu rekreačných vôd a 12 vzoriek vôd bolo odobratých z bazénov 
umelých kúpalísk v rámci štátneho zdravotného dozoru. V roku 2009 nebol v prevádzke 25 m 
bazén na Kurinci, ostatné rekreačné zariadenia boli v prevádzke obdobne ako po minulé roky. 
Počas LTS boli zistené nedostatky v kvalite vody v plážovom kúpalisku Tornaľa, kde vo vzorke 
vody odobratej 11.08.2009 boli prekročené MH zákalu, producentov, konzumentov, nález 
Pseudomonas aeruginosa a Pseudomonas spp. Na základe nevyhovujúcej kvality vody bolo 
prevádzkovateľovi zariadenia uložené opatrenie na zákaz používania vody v plážovom kúpalisku 
na kúpanie.  
Nedostatky v kvalite vody boli zistené aj v bazéne pri tobogane v rekreačnom zariadení Ormet 
Teplý Vrch pre prekročenie MH koliformných baktérií, nález Pseudomonas aeruginosa 
a Pseudomonas spp. Prevádzkovateľovi zariadenia bolo uložené opatrenie na zákaz prevádzky 
toboganu a bazénu pri tobogane až do obnovenia kvality vody v bazéne. 
V ostatných rekreačných zariadeniach neboli zistené nedostatky v kvalite vody prírodných 
a umelých kúpalísk a prevádzkovateľom zariadení neboli uložené opatrenia ohľadom kvality 
vody. 
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre 
potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
a) úloha sa bude plniť podľa usmernenia ÚVZ SR 
Odpočet plnenia: 
Usmernenie ÚVZ SR na plnenie úlohy ešte nebolo dané. 
 
 
I. LABORATÓRNE  ZLOŽKY  OBJEKTIVIZOVANIA  FAKTOROV  
ŽIVOTNÝCH  PODMIENOK 
 
CIELE 
Získavať  objektívne výsledky o stave životného a pracovného prostredia a životných podmienok 
pre odhad zdravotného rizika, pre tvorbu zdravých životných a pracovných podmienok 
a environmentálneho zdravia pri preventívnej ochrane zdravia obyvateľov. 
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ÚLOHY 
1. Zabezpečovať rozvoj laboratórnych zložiek úradov verejného zdravotníctva na zabezpečenie 
úloh štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru pri objektivizácia faktorov 
životných podmienok podľa najnovších poznatkov vedy a výskumu. 

Na plnení uvedenej úlohy RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 
 
J. OBLASŤ  LEKÁRSKEJ  MIKROBIOLÓGIE 
 
CIELE 
Monitorovať vyvolávateľov prenosných ochorení cirkulujúcich v populácii, vo vonkajšom 
prostredí a potravinách. 
Spolupracovať s odborom surveillance prenosných ochorení pri vyšetrovaní epidemického 
procesu šírenia a detekcii zdrojov infekcií (zabezpečenie odberu biologických materiálov, 
izolátov bakteriálnych a vírusových pôvodcov ochorení na mikrobiologickú analýzu). 
Zaisťovať relevantné vzorky na fenotypizačné a genotypizačné analýzy z hľadiska určenia 
možnej klonálnej príbuznosti izolovaných pôvodcov ochorení v spolupráci s laboratóriami na 
báze RÚVZ v SR. 
 
ÚLOHY 
1. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu na udržanie stavu bez 
poliomyelitídy v Slovenskej republike (Vestník MZ SR, čiastka 5-6, rok 2003) a úloh SZO v rámci 
programu eradikácie poliomyelitídy 
a) monitorovanie odpadových vôd v rámci sledovania cirkulácie divých a vakcinálnych kmeňov 
poliovírusov podľa nariadenia ÚVZ SR zo dňa 20.1.2009 a harmonogramu odberov  
vypracovaného virologickým laboratóriom pri RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
b) surveillance akútnych chabých obŕn v okresoch Rimavská Sobota a Revúca, vykonávaná 
podľa odborného usmernenia MZ SR zo dňa 7.4.2000 a vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (imunizácia detí 
proti poliomyelitíde podľa aktuálneho očkovacieho kalendára, monitoring, v prípade  výskytu  
ochorenia alebo podozrenia na ochorenie - vyšetrovanie v ohnisku, odber biologického materiálu 
na virologické vyšetrenie, hlásenie do systému EPIS, SRV a zaslanie vyplneného dotazníka na 
ÚVZ SR so sídlom v Bratislave) 
Odpočet plnenia: 
Odber odpadových vôd z ČOV Rimavská Sobota sa vykonáva podľa harmonogramu RÚVZ so 
sídlom v Banskej Bystrici. Bolo odobratých 6 vzoriek odpadových vôd (17.2., 31.3., 26.5., 21.7., 
29.9., 25.11.). Výsledky odberov podľa hodnotenia RÚVZ Banská Bystrica sú negatívne.  
V roku 2009 neboli hlásené prípady akútnych chabých obŕn v okresoch Rimavská Sobota a 
Revúca.  
 
2. Zabezpečovať plnenie úloh vplývajúcich z členstva v EISS (European Influenza 
Surveillance Scheme), spolupráce s pracoviskami SZO v Londýne a Atlante, GA, ako aj 
s pracoviskami na Virologickom ústave SAV 
a) preventívna imunizácia obyvateľstva aktuálnou očkovacou látkou proti chrípke 
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b) celoročný týždenný monitoring akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení 
vykonávaný podľa odborného usmernenia MZ SR na vykonávanie surveillance chrípky a chrípke 
podobných akútnych respiračných ochorení, zo dňa 19.11.2001 
c) odber  biologického  materiálu  (nazofaryngeálny výter)  na  virologické vyšetrenie 
sentinelovými  lekármi (MUDr. Balážová, MUDr. Hlaváč) počas chrípkovej sezóny  
d) v prípade mimoriadnej epidemiologickej udalosti  nariadenie protiepidemických opatrení, 
ktoré vyplynú zo záverov zasadnutia regionálnej protiepidemickej komisie a sú v súlade s § 48  a  
§ 50 zákona  č.  355/2007 Z.z.  a  vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti  o  prevencii a kontrole prenosných ochorení   
Odpočet plnenia: 
V mesiacoch január a február roku 2009 sme zaznamenali zvýšený výskyt akútnych respiračných 
a chrípke podobných ochorení v okresoch Rimavská Sobota a  Revúca,  hlavne u detí školského 
a predškolského veku. Keďže úroveň chorobnosti nedosahovala epidemický charakter, 
protichrípková komisia nezasadala. V spolupráci so sentinelovými lekármi bolo odobratých 
v okrese Rimavská Sobota 80 nasopharyngeálnych výterov na respiračné ochorenia v súvislosti 
so zvýšeným výskytom sezónnej chrípky v populácii v prvom polroku. Vírus chrípky sa podarilo 
vykultivovať v 44 prípadoch  (14x vírus chrípky typu A, 30x vírus chrípky typu B).  
V súvislosti s výskytom nového vírusu chrípky A H1N1 bolo odobratých v okresoch Rimavská 
Sobota a Revúca 75 nasopharyngeálnych výterov u osôb s klinickými príznakmi, kde výsledky 
virologických vyšetrení potvrdili prítomnosť nového vírusu chrípky A  H1N1 v 12 prípadoch 
(1xRA, 11xRS). Na akútnu pneumóniu pravdepodobne vírusového pôvodu boli zaznamenané tri 
úmrtia u dospelej populácie (1xRA, 2xRS), kde sa virologickými vyšetreniami etiologicky 
nepotvrdil nový vírus chrípky A H1N1.   
        
3. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z akčného plánu na udržanie stavu eliminácie 
osýpok v Slovenskej republike v rokoch 2004-2007 a plnenia úloh vyplývajúcich z členstva v sieti 
národných referenčných laboratórií pre surveillance osýpok a rubeoly SZO pre Európu 
(EURO/WHO Measles/Rubeolla Laboratory Network) 
a) surveillance osýpok a rubeoly (imunizácia detí podľa aktuálneho očkovacieho kalendára, 
monitoring, v prípade výskytu ochorenia alebo podozrenia na ochorenie - vyšetrovanie 
v ohnisku, odber biologického materiálu, nariadenie protiepidemických opatrení a hlásenie v 
systéme EPIS, SRV) v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.   
Odpočet plnenia: 
V roku 2009 sme ochorenia na osýpky a rubeolu v okresoch Rimavská Sobota a Revúca 
nezaznamenali. 
 
4. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo začlenenia Slovenskej republiky do 
medzinárodnej siete SZO pre surveillance salmonelóz Global Salmonella Surveillance (GSS) 
a site ENTER-NET, zriadenej v rámci EÚ 
a) surveillance salmonelóz (monitoring, v prípade výskytu ochorenia vyšetrovanie ohniska, 
nariadenie protiepidemických opatrení u osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť, 
odber biologického materiálu a hlásenie v systéme EPIS a SRV) v súlade s vyhláškou MZ SR č. 
585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení   
V mesiacoch január - december bolo zachytených 97 alimentárnych ochorení na salmonelovú 
enteritídu, z toho 83 prípadov hlásených v okrese Rimavská Sobota a 14 v okrese Revúca. Okrem 
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sporadických prípadov a rodinného výskytu s počtom prípadov menej ako 4 v epidemiologickej 
súvislosti sme v sledovanom období nezaznamenali epidemický výskyt.  
 
5. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce Slovenskej republiky na projekte 
Európskej skupiny pre monitorovanie meningokokov (EMGM) 
a) surveillance meningokokov (monitoring, v prípade výskytu ochorenia alebo podozrenia na 
ochorenie vyšetrovanie ohniska, odber biologického materiálu, nariadenie protiepidemických 
opatrení, vrátane podávania penicilínovej antibiotickej terapie a hlásenie v systéme EPIS a SRV) 
v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a 
kontrole prenosných ochorení a odborným usmernením MZ SR na zabezpečenie 
protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho meningokokového ochorenia, zo dňa 
16.9.1996     
Odpočet plnenia: 
V roku 2009 sme nezaznamenali prípady na meningokokovú meningitídu.  
 
6. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky v Európskej komisii 
pre štandardizáciu (EUCAST) 

Na plnení uvedenej úlohy RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
 
CIELE 
Zavedenie informačného systému pre komunikáciu v systéme surveillance prenosných ochorení 
medzi Národnými referenčnými centrami a RÚVZ v SR. 
 
ÚLOHA 
7. Spracovať podklady pre vytvorenie programu 
Odpočet plnenia: 
Od 1.10.2006 celoplošne zavedený nový pc. program zameraný na monitorovanie výskytu 
prenosných ochorení podliehajúcich hláseniu - EPIS ( od júla do 30.9.2006 prebiehala skúšobná 
prevádzka na vybraných RÚVZ v SR, ktorej sa zúčastnil aj náš RÚVZ v Rimavskej Sobote ). Od 
začiatku roku 2007 monitorujeme výskyt všetkých prenosných ochorení a nozokomiálnych nákaz 
len prostredníctvom nového EPISU (údaje v predchádzajúcich programoch EPIS a ISHEM sa už 
nespracúvajú ). Na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici boli dňa 23.2.2009 zaškolení 2 odborní 
pracovníci z odd. epidemiológie v aktuálnej problematike vypĺňania nových údajov 
v informačnom systéme EPIS. 
 
CIEĽ 
Dlhodobý cieľ budovania a prevádzkovania IS UVZ je vytvoriť kvalifikovanú, bohatú bázu 
údajov o zdravotnom stave Slovenskej populácie a o faktoroch verejného zdravia, ktoré 
zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňujú, aby bolo možné tieto údaje komplexne analyzovať a 
modelovať a na základe moderných prístupov navrhovať strategické opatrenia v oblasti 
zdravotnej politiky štátu. 
 
ÚLOHA 
1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie IS ÚVZ na 
všetkých úrovniach a vedných odboroch verejného zdravotníctva 
Odpočet plnenia: 
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IS je budovaný v zmysle usmernenia ÚVZ SR a MZ SR. V rámci RUVZ so sídlom v Rimavskej 
Sobote sa realizujú úlohy v oblasti EPIS, Epi Info, VYDRA, EHP, ASTR, CYTRIX, TZS, 
BODYSTAT, ALIMENTA, IS o kvalite vody na kúpanie, Epi Právny systém, PER-VEMA, 
PAM-VEMA, LEA-UAFALAN, Win-ASU. 
 
CIELE 
Výchova pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva. 
 
ÚLOHY 
1. Spolupracovať so SZÚ v Bratislave na príprave koncepčných odborných podkladov nutných 
pre odborné zabezpečenie pregraduálneho štúdia a postgraduálneho vzdelávania pracovníkov 
verejného zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve.  
Odpočet plnenia: 
Neboli vznesené požiadavky zo SZU v Bratislave.  
 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre pracovníkov 
zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva.  
Odpočet plnenia: 
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote uskutočnil na SZU v Bratislave 3-dňové školenie pre 
zamestnancov na úseku verejného zdravotníctva v rámci postgraduálneho vzdelávania a 1-dňové 
školenie pre študentov Fakulty verejného zdravotníctva v EPI INFO. 
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN  A 
 KOZMETICKÝCH   VÝROBKOV  
 
Úlohy  
1. Zabezpečiť  na  všetkých  úrovniach  v  súlade  s novou   legislatívou   nezávislý 
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. 
 
Úloha splnená. 
 
• Vypracovať plán frekvencie kontrol v zariadeniach podliehajúcich ÚKP a ŠZD. 
 
Úloha splnená. Vypracovaný bol plán frekvencie kontrol v zariadeniach podliehajúcich 
úradnej kontrole potravín a štátnemu zdravotnému dozoru. 
 
• Vykonávať kontroly podľa plánu. 
 
Úloha splnená. Počet  zariadení,  v  ktorých  sa  vykonávali  kontroly  v  rámci  výkonu 
úradnej kontroly potravín bol 68, počet vykonaných kontrol bol 94. 
Počet  zariadení,  v ktorých  sa  vykonávali  kontroly  v rámci  výkonu štátneho zdravotného 
dozoru bol 373, počet vykonaných kontrol bol 266.  
 
• Vypracovať plán odberu vzoriek potravín, pokrmov a kozmetických výrobkov. 
 
Úloha splnená. Vypracovaný bol plán odberu vzoriek potravín, pokrmov a kozmetických 
výrobkov, podľa ktorého sa vykonával odber predmetných vzoriek. 
 
• Vykonávať odber vzoriek potravín, pokrmov a kozmetických výrobkov. 
 
Úloha splnená. Celkovo bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 207 vzoriek potravín, 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, sterov a z toho: 
 
Epidemiologicky rizikové potraviny:     35 (11 lahôdkárskych  
         výrobkov, 
           12 cukrárskych výrobkov 
 12 zmrzlín) 
Pokrmy v ZSS,  
vrátane rýchlych foriem občerstvenia:        18 
 
Potraviny na osobitné výživové účely  
a výživové doplnky:              25 
 
Minerálna voda, pramenitá voda  
a balená pitná voda:          23 
 
Ostatné potraviny:        51 
 
Radiačne ošetrené potraviny:         1 
 
Materiály a predmety určené na styk s potravinami:      1 
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Prídavné látky:          1 
 
GMO            1 
 
Vzorky obilia, ovocia, zeleniny na monitorovanie    15 
rádioaktivity životného prostredia        
 
Stery          36 
 
Vyhodnotenie výsledkov: V 1 laboratórne vyšetrenej vzorke Prírodná minerálna voda 
„Maštínská“ perlivá nízko mineralizovaná 0,001% sodíka, výrobcu AQUA GROUP spol. 
s r.o., 987 01 Maštinec 53, Slovenská republika boli zistené hodnoty v rozpore s deklaráciou 
na obale výrobku v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a v ukazovateli dusitany bola zistená 
hodnota v rozpore s Výnosom MP SR a MZ SR z 9. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava 
PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu. Následným 
opakovaným laboratórnym vyšetrením 3 vzoriek prírodnej minerálnej vody boli opakovane 
zistené hodnoty v rozpore s deklaráciou na obale výrobku v ukazovateľoch dusičnany 
a dusitany a v ukazovateli dusitany bola zistená hodnota v rozpore s vyššie uvedeným 
všeobecne záväzným právnym predpisom. Informácia bola zaslaná e-mailom dňa 23.2.2009 
na adresu truskova@uvzsr.sk. 
1 laboratórne vyšetrená vzorka Bio Hamánek s brokolicí 125 g, výrobcu HAMÉ a.s., Babice 
nebola v zhode s Výnosom MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa 
vydáva hlava PK SR upravujúca kontaminanty v potravinách v znení neskorších predpisov 
a Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú 
maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v sledovanom 
ukazovateli dusičnany. Následným opakovaným cieleným laboratórnym vyšetrením 3 vzoriek 
potraviny na osobitné výživové účely v ukazovateli dusičnany boli zistené hodnoty, ktoré 
neboli v zhode s vyššie uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Informácia 
bola zaslaná e-mailom dňa 18.3.2009 na adresu truskova@uvzsr.sk.  
V 1 laboratórne vyšetrenej vzorke cereálneho výrobku s obsahom škorice „Ber to! MINI 
ŠKORICOVÉ“, výrobcu AC s.r.o., Š. Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, Slovensko bol 
dokázaný zvýšený parameter kumarínu, čo nie je v súlade s požiadavkami Smernice Rady č. 
88/388/EHS z 22.6.1988. Informácia bola odstúpená dňa 23.4.2009 RVaPS Veľký Krtíš 
z dôvodu miestnej príslušnosti a výkonu úradnej kontroly potravín. 
  
198 laboratórne vyšetrených vzoriek potravín a materiálov určených na styk s potravinami, 
sterov bolo v zhode s všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.  
 
Celkovo bolo vyšetrených 11 vzoriek kozmetických výrobkov z toho: 
5 vzoriek na dôkaz a stanovenie ÚV filtrov a mikrobiologické vyšetrenie, 
5 vzoriek na dôkaz a stanovenie farbív, 
1 vzorka na dôkaz a stanovenie konzervačných látok a mikrobiologické vyšetrenie.  
Laboratórne vyšetrené vzorky boli v zhode so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Podľa Usmernenia ÚVZ SR Bratislava na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho 
zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2009 bol plánovaný v mesiaci 
február odber vzoriek dekoratívnej kozmetiky pre deti.   
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Z dôvodu nedostupnosti uvedených vzoriek v obchodnej sieti regiónu Rožňava odber nebol 
vykonaný. Oznámenie bolo zaslané dňa 27.2.2009 e-mailom na adresu kohutova@uvzsr.sk.
  
• Vyhodnocovať laboratórne výsledky vzoriek v súlade s novou legislatívou. 
 
Úloha splnená. Laboratórne výsledky vzoriek boli vyhodnocované v súlade s platnou 
legislatívou. 
 
• Vypracovať správu z výkonu ŠZD a ÚKP. 
 
Úloha splnená. Správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
bola vypracovaná a zaslaná RÚVZ so sídlom v Košiciach.     
 
 
2.  Program ozdravenia výživy obyvateľov SR. 
       
• V poradni zdravia - poradni správnej výživy zabezpečovať vyšetrenia vybraných 
parametrov u všetkých záujemcov.  
 
Úloha splnená. Vyšetrovanie vybraných parametrov sa vykonalo u 113 
klientov v poradni zdravia.  
  
• Poskytovať individuálne poradenstvo pre občanov, ktorí o to prejavia záujem.  
 
Úloha splnená. Individuálne poradenstvo pre 113 klientov bolo poskytovanie 
priebežne, podľa ich požiadaviek.  
 
• Propagovať zásady správnej výživy u občanov formou organizovania besied, 
prednášok, seminárov, vydávaním propagačných materiálov a pod.. 
 
Úloha splnená. Zásady správnej výživy boli propagované v rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania. 
V Základnej škole, Ul. Zeleného stromu v Rožňave sa uskutočnila dňa 22.4.2009 prednáška 
pre predmetovú komisiu chémie učiteľov základných škôl zameraná na správnu výživu 
žiakov. 
 
• Zabezpečiť vykonávanie monitorovania výživového stavu obyvateľstva SR. 
• Sledovaním vybraných parametrov populačných skupín.  
• Sledovaním dobrovoľných záujemcov v poradni zdravia. 
 
Úloha splnená. Monitorovaný bol výživový stav obyvateľstva SR u vybraných skupín 
dospelej populácie, so zameraním na stredne ťažkú prácu, s cieľom sledovať príjem 
vybraných výživových ukazovateľov, vrátane príjmu jódu a kyseliny listovej prostredníctvom 
stravovacích zvyklostí, vplývať na zlepšenie stravovacích návykov, sledovať spotrebu 
potravín podľa druhov v sledovaných populačných skupinách, porovnať vývoj výživového 
stavu v sledovaných populačných skupinách a vytvoriť relevantné podklady pre regionálnu 
a celoštátnu realizáciu výživovej politiky u obyvateľstva SR. 
 
Vyšetrených bolo 80 klientov, u ktorých boli sledované vybrané parametre a vyhodnotených 
bolo 80 jednodňových jedálnych lístkov. Spracované jedálničky poskytli údaje o 
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energetickom príjme, príjme základných živín, tukov, sacharidov, bielkovín, vitamínov, 
minerálií, hrubej vlákniny, kyseliny listovej, cholesterolu zo stravy, NaCl, tekutín v porovnaní 
s odporúčanými výživovými dávkami. Dotazníky o životospráve poskytli informácie o 
stravovacích zvyklostiach, spotrebe potravín a pokrmov, pohybovej aktivite, vplyve stresu na 
organizmus. Aj u ostatných záujemcov  bol monitorovaný výživový stav v rovnakom rozsahu 
ako u vybraných skupín dospelej populácie obyvateľstva SR.  
 
3. Zabezpečiť skvalitnenie poradenských činností zameraných na 
 
• zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov 
• zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu 
• informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, 
nových druhov potravín, a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
 
Úloha  sa  plnila  priebežne v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.  
 
4. Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 
nutričných látok. 
 
• Úloha sa bude plniť podľa usmernenia ÚVZ SR Bratislava. 
 
Usmernenie ÚVZ SR Bratislava v roku 2009 nebolo zaslané.  
 
5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo 
výžive.  
 
• Úloha sa bude plniť podľa usmernenia ÚVZ SR Bratislava. 
 
Usmernenie ÚVZ SR Bratislava v roku 2009 nebolo zaslané.  
 
6.  Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou  
epidemiologicky rizikových potravín s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémom správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky. 
 
* Úlohu plniť podľa vypracovaného plánu výkonu kontrol v rámci úradnej 
kontroly potravín a plánu odberu vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenie. 
 
Úloha splnená. Celkovo bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 207 vzoriek potravín, 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, sterov.  
Vyhodnotenie je uvedené pri vyhodnotení úlohy č. 1 
 
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov 
s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky. 

 
• Úlohu plniť podľa Odborného usmernenia na zabezpečenie jednotného výkonu 
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami vydaného ÚVZ SR 
Bratislava. 
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V okrese registrujeme:   
 
325 zariadení, z toho distribútori a dopravcovia:  3 
                         maloobchod:                 230 (16 lekární, 57 predajní  
                                                                                               kozmetických výrobkov, 
                                                                                               157 predajní potravín s 
                                                                                               predajom kozmetických 
                                                                                               výrobkov) 
                      sektor služieb:                   92 
 
Celkovo bolo vyšetrených 11 vzoriek kozmetických výrobkov z toho: 
5 vzoriek na dôkaz a stanovenie ÚV filtrov a mikrobiologické vyšetrenie, 
5 vzoriek na dôkaz a stanovenie farbív, 
1 vzorka na dôkaz a stanovenie konzervačných látok a mikrobiologické vyšetrenie.  
Laboratórne vyšetrené vzorky boli v zhode so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Podľa Usmernenia ÚVZ SR Bratislava na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho 
zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2009 bol plánovaný v mesiaci 
február odber vzoriek dekoratívnej kozmetiky pre deti.  Z dôvodu nedostupnosti uvedených 
vzoriek v obchodnej sieti regiónu Rožňava, odber nebol vykonaný. Oznámenie bolo zaslané 
dňa 27.2.2009 e-mailom na adresu kohutova@uvzsr.sk. 
 
RAPEX (Systém rýchlej výmeny informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch) 
na základe 14 hlásení zo systému bolo vydaných: 
* 14 oznámení pre 79 prevádzkovateľov lekární, veľkoskladov kozmetických výrobkov, 
obce a mestá  
* 14 správ týkajúcich sa vykonania opatrení na základe hlásení bolo zaslaných ÚVZ SR 
Bratislava 
 
Vypracované boli 3 správy:  
- výročná správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami 
v roku 2008  
- správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za 
obdobie január až marec 2009 
- správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za 
obdobie 1.4.2009 až 18.6.2009 
- správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za 
obdobie 19.6.2009 až 30.9.2009 
- správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za 
obdobie 1.10.2009 až 30.12.2009 
 
8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín. 
 
• Úlohu plniť podľa Plánu úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného 
dozoru t.j. plánov odberu vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenie. 
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Úloha splnená. Bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 29 vzoriek výrobkov dojčenskej 
a detskej výživy a to:  
      13 vzoriek na kontrolu množstva dusičnanov a dusitanov  
        5 vzoriek na kontrolu množstva PCB a rezíduí prípravkov na ochranu rastlín 
        6 vzoriek na kontrolu množstva mykotoxínov 
        1 vzorka na kontrolu množstva kumarínu 
        4 vzorky výživových doplnkov na kontrolu množstva Cd, Pb, Hg. 
 Vyhodnotenie je uvedené pri vyhodnotení úlohy č. 1. 
 24 laboratórne vyšetrených vzoriek bolo v zhode so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
 
9. Rozpracovať spoločné EÚ princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 o úradných kontrolách, v zmysle 
kompetencií vyplývajúcich zo Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov. 
 
• Úloha sa bude plniť podľa odborného usmernenia ÚVZ SR Bratislava. 
 
Bol vypracovaný Ročný plán úradnej kontroly potravín na základe Viacročného národného 
plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva, ktorý je 
zostavený a obsahovo členený v súlade s odporúčaním Európskej komisie. Úlohy v pláne boli 
konkretizované pre každého zamestnanca a priebežne sa plnili. Úlohy stanovené na rok 2009 
boli splnené. 
 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých  potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami. 
 
• Pri hlásení vykonávať opatrenia v zmysle platnej legislatívy.  
 
RAPEX na základe 14 hlásení zo systému bolo vydaných: 
 
* 14 oznámení pre 79 prevádzkovateľov lekární, veľkoskladov kozmetických výrobkov, 
obce a mestá  
* 14 správ týkajúcich sa vykonania opatrení na základe hlásení bolo zaslaných ÚVZ SR 
Bratislava. 
  
 RAPID na základe 8 hlásení zo systému boli vykonané: 
 
 * 8 kontrol výskytu nebezpečných výrobkov v maloobchodných prevádzkach 

* 8 správ   týkajúcich   sa   vykonania    opatrení   na  základe hlásení bolo 
zaslaných ÚVZ SR Bratislava. 
 
 
 
 
 
 

617



C.   ODBOR PODPORY ZDRAVIA  
 
1.  Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010. 
 
      Úloha sa plní priebežne. 
Oddelenie podpory zdravia sa podieľa na plnení 18 úloh vyplývajúcich zo stanovených cieľov 
– zdravý životný štýl, starostlivosť o zdravie, zdravá výživa, znížiť škody spôsobené 
alkoholom, drogami a tabakovými výrobkami, prevencia úrazovosti, zdravá rodina, zníženie 
výskytu neinfekčných ochorení a pohybová aktivita.  
Na zvyšovanie úrovne informovanosti obyvateľstva o zdravom životnom štýle bolo 
uskutočnených oddelením podpory zdravia 1344 aktivít, pri ktorých sa využili individuálne, 
skupinové a hromadné metódy zdravotno-výchovného pôsobenia a všetky dostupné formy 
a prostriedky – články v regionálnych novinách, káblová televízia, prednášky a besedy pre 
cielené skupiny obyvateľstva, ako aj letáky vlastnej edície a tiež letáky dodané z ÚVZ SR, 
nástenky, panelová výstava, internetová stránka RÚVZ Rožňava, internetové stránky miest, 
obcí, základných a stredných škôl  v okrese Rožňava a pod. 
V oblasti stanoveného cieľa „Starostlivosť o zdravie“  sa organizujú akcie s cieľom 
zvyšovania informovanosti obyvateľstva o ochrane,  zachovaní alebo navrátení zdravia. 
Naďalej sa vykonáva individuálne poradenstvo zdravého životného štýlu. V hodnotenom 
období sa poradenstvo poskytlo  972  klientom (zahrnuté poradenstvo, ktoré bolo vykonané 
vo všeobecnom PCOPZ a počas všetkých výjazdov v teréne – aj nezadaných do databázy 
TZS).  
V priebehu mesiaca jún 2009 bol distribuovaný leták „Čo robiť počas horúčav“ do 
zdravotníckych zariadení, na autobusové stanovištia  a do autobusov, na kúpaliská, do lekární, 
na úrady, do priestorov regionálnych médií a bol vyvesený aj na nástenke vo vstupnej hale 
RÚVZ.   
       Výchova a edukácia obyvateľov bola zameraná aj na zdravú výživu, na zlepšenie 
stravovacích návykov a na konzumáciu zdraviu prospešných potravín s využitím všetkých 
foriem a prostriedkov zdravotno-výchovného pôsobenia - 152 aktivít (besedy, prednášky, 
letáky, články v novinách, atď.). 
 Zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané aj na zníženie škôd spôsobených 
alkoholom, drogami a tabakovými výrobkami. Prostredníctvom skupinových 
a hromadných metód sa zdravotno-výchovne pôsobilo na obyvateľstvo, prioritne na deti 
a mládež (články - 4, informácie – 4, prednášky a besedy pre mládež - 4, letáky – 4).  
Obyvatelia boli informovaní o prevencii, nebezpečenstve a o škodlivom vplyve návykových 
látok na človeka. 
 Pre výchovné pôsobenie na deti, mládež a na dospelých sa využíva putovná výstava, 
ktorá je venovaná problematike drogovej závislosti – „DROGY NIE“. Je vyhotovená 
pracovníkmi oddelenia podpory zdravia,  je na 8 paneloch a bola inštalovaná do školských 
zariadení v okrese a do  vstupnej haly kúpaliska v Rožňave. Pracovníci oddelenia vyhotovili 
pútač „DROGY NIE SÚ DETSKÁ HRA“, ktorý je umiestnený v priestoroch pobočky VšZP v 
Rožňave. 
            V hodnotenom období bola závislosť na alkohole zisťovaná formou Dotazníka 
závislosti na alkohole u 209  klientov. Na základe analýzy dotazníkov bolo pitie alkoholu 
s nízkym rizikom zistené u 200 respondentov, rizikové – nebezpečné pitie u 7 respondentov 
a závislosť na alkohole u 2 respondentov.  
            Závislosť na nikotíne bola zisťovaná formou Fagestromovho dotazníka u 153  klientov 
- fajčiarov.  Na nikotíne z toho nie je závislých 56 (36,6%) respondentov, stredne závislých je 
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36 (23,5%) respondentov, silno závislých je 44 (28,8%) respondentov a veľmi silná závislosť 
bola zistená u 17 (11,1%) respondentov.  
    V oblasti prevencie úrazovosti boli vykonané na 6 základných školách a na 2 
materských školách besedy a boli distribuované 4 druhy letákov (do materských a základných 
škôl v okrese, do ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, na detské oddelenie NsP 
Rožňava, a.s.). 4 druhy letákov boli distribuované do MC Meduška v Rožňave a do CVČ 
v Dobšinej do krúžku matiek s deťmi.  
 
Cieľ č.6 „Zdravá rodina“ sa bude realizovať v roku 2010. 
 
Zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané aj na edukáciu obyvateľstva o rizikových 
faktoroch srdcovo-cievnych ochorení a  nádorových ochorení s cieľom zníženia výskytu 
neinfekčných  ochorení v populácii – články v regionálnom denníku, informácie v káblovej 
televízii, distribúcia edukačných materiálov vyhotovených odbornými pracovníkmi oddelenia 
podpory zdravia, názorná propagácia – formou nástenky umiestnenej vo vstupnej hale RÚVZ. 
           U klientov, ktorí navštívili všeobecné poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
(ďalej len PCOPZ), sme sledovali prevalenciu najzávažnejších rizikových faktorov 
neinfekčných ochorení a to spôsob stravovania, pohybová aktivita, stres, fajčenie, obezita, 
hypertenzia.  Jednalo sa o 648 obyvateľov okresu. 
 Na rozvoj a propagáciu pohybovej aktivity  obyvateľstva  bolo celkovo realizovaných 
299 zdravotno-výchovných aktivít. Cielenou aktivitou na zvýšenie pohybu obyvateľstva bola 
účasť na kampani „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorá prebiehala v období od septembra do 
novembra 2009. V okrese Rožňava bolo spropagovanie kampane zabezpečené 
prostredníctvom regionálnych médií a zároveň boli distribuované plagáty, účastnícke listy 
a iný zdravotno-výchovný materiál na všetky ambulancie praktických lekárov a na lôžkové 
oddelenia NsP sv. Barbory v Rožňave, do úradov, lekární, poisťovní, priestorov mestskej 
káblovej televízie,  miest, obcí, základných a stredných škôl v okrese. Materiály boli  
prístupné aj na webovej stránke RÚVZ a s kampaňou boli oboznámení aj klienti všeobecného 
PCOPZ. Vo vstupnej hale RÚVZ bola inštalovaná nástenka s témou kampane. V rámci 
kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ bol vykonaný 1 výjazd všeobecného PCOPZ na športovú 
akciu organizovanú mestom Rožňava a Centrom voľného času  s názvom „Beh Námestím 
baníkov“, kde bolo vyšetrených 10 klientov a boli oboznámení s cieľmi a priebehom 
kampane. 
           Vyplnené účastnícke listy boli po skončení súťaže odoslané na RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici. 
 Naďalej sa vykonávali skupinové aktivity na zvyšovanie pohybovej aktivity 
obyvateľstva. Raz týždenne od 1500–1600 hod. sa usporadúvajú aktivity v priestoroch RÚVZ. 
K dispozícii je miestnosť o ploche 82 m2, šatňa a zariadenia pre osobnú hygienu. Pohybových 
aktivít sa zúčastnilo 402 záujemcov z radov dospelých a zabezpečuje ich externý 
rehabilitačný pracovník.  
   
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia. 
 
Úloha sa plní priebežne. 
            Na zvýšenie zdravotného uvedomenia obyvateľstva sa využívajú všetky dostupné 
formy a prostriedky zdravotno-výchovného pôsobenia (články v médiách, informácie 
v infotexte,  články zaslané e-mailom na mestské úrady, obecné úrady, základné a stredné 
školy v okrese,  zdravotno-výchovný materiál, webová stránka RÚVZ atď.).  
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           Prostredníctvom všeobecného a špecializovaných PCOPZ sa u klientov monitorujú 
rizikové faktory zdravia, ktoré  vyplývajú z nesprávneho životného štýlu. Za rok 2009 PCOPZ 
navštívilo 1034 klientov, všeobecné  PCOPZ 648  a špecializované PCOPZ 386 klientov. 
         Podľa zhodnotenia zdravotného stavu sa vykonáva u každého klienta individuálne 
poradenstvo resp. intervencia za účelom eliminácie zistených rizikových faktorov zdravia.   
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života. 
 
Úloha sa priebežne realizuje. 
V roku 2009 sa organizovalo 1344 zdravotno-výchovných akcií pre obyvateľov, ktoré boli 
zamerané na zdravý spôsob života. Na zvýšenie zdravotného uvedomenia obyvateľstva sa 
využívajú všetky dostupné formy a prostriedky zdravotno-výchovného pôsobenia (články v 
médiách, informácie v infotexte mestskej káblovej televízie,  články zaslané e-mailom na 
mestské úrady, obecné úrady, základné a stredné školy v okrese,  zdravotno-výchovný 
materiál, webová stránka RÚVZ, prednášky, besedy, individuálne poradenstvo). 
 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených 
skupín populácie. 
 
           Úloha sa  v roku 2009 realizuje od 1.3.2009 na základe vypracovaného a schváleného  
„Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku - II. etapa“ a to na roky 
2009 – 2015 „Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity žijúcich 
v segregovaných a separovaných osídleniach“. Gestorom programu je ÚVZ SR. Činnosť 
a úlohy komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy (ďalej len KPZV) sa zabezpečujú 
v zmysle metodického usmernenia ÚVZ SR k realizácii programu. 
          V okrese Rožňava sa od 1. marca 2009 do 30. apríla 2009 program realizoval 
prostredníctvom troch KPZV v piatich rómskych osídleniach (Krásnohorské Podhradie – 680 
obyvateľov, Slavošovce – 170 obyvateľov, Roštár – 240 obyvateľov, Slavec 110 obyvateľov, 
Dobšiná – 423 obyvateľov). 30. apríla 2009 došlo k odvolaniu príkaznej zmluvy u jedného 
KPZV, preto sa do 15. júna 2009 na plnení programu podieľali dvaja KPZV v štyroch 
rómskych osídleniach. V rómskom osídlení v Slavci bola činnosť ukončená 30. apríla 2009.  
          Od 15. júna 2009 znovu túto činnosť vykonávajú traja KPZV v piatich rómskych 
osídleniach (okrem vyššie uvedených osídlení sa činnosť začala vykonávať aj v rómskom 
osídlení v Rejdovej – 280 obyvateľov).  Boli zabezpečené administratívne, technické 
a organizačné opatrenia  pre realizáciu programu aj v tomto rómskom osídlení. Starosta 
Obecného úradu v Rejdovej  a vedenie ZŠ v Rejdovej boli listom regionálnej hygieničky 
vyzvaní k spolupráci pri realizácii programu a oboznámení s programom. Príslušní 
zdravotnícki pracovníci (praktickí lekári pre dospelých, praktickí lekári pre deti a dorast) boli 
oboznámení o zaradení rómskeho osídlenia v Rejdovej do programu prostredníctvom KPZV. 
          V apríli 2009 sa vykonalo hodnotenie indikátorov v rámci „Programu podpory zdravia 
znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015“. V rámci hodnotenia sa údaje 
získavali od zástupcov samospráv, škôl, zdravotníckych zariadení, komunitných centier 
KPZV a vyplnená mustra bola zaslaná na ÚVZ SR. Hodnotenie efektivity po ukončení 
zdravotno-výchovných aktivít sa vykonalo v decembri 2009. Údaje z vyplnených dotazníkov 
budú do mustry zadávané v januári 2010 a následne budú odoslané na ÚVZ SR. 
          V máji 2009 zahájili KPZV cielenú zdravotnú osvetu vo vybraných rómskych 
osídleniach (Kobeliarovo, Rejdová, Krásnohorské Podhradie, Roštár), ktorá sa týkala 
vykonania deratizácie a dezinsekcie pracovnou skupinou firmy ASANARATES s.r.o. 1. etapa 
samotnej deratizácie bola realizovaná 25.5.2009 a druhá etapa 29.6.2009.  Jesenná deratizácia 
a dezinsekcia  v týchto obciach bola vykonaná v dvoch etapách v mesiacoch september 
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(17.9.2009) a október (7.10.2009). V Dobšinej  a v Gočaltove bola zdravotná osveta 
a následne aj deratizácia a dezinsekcia vykonaná v mesiaci august v dvoch etapách (6. a 27.8. 
2009). Tieto akcie boli vykonané v spolupráci s pracovníkmi oddelenia PPL.       
           V mesiaci jún sa pripravili podklady a vypracoval sa plán pre monitoring zdravotného 
stavu a životného štýlu na vzorke 100 respondentov (60 respondentov v rómskom osídlení 
v Krásnohorskom Podhradí a 40 respondentov v rómskom osídlení v Rejdovej). Monitoring 
sa vykonal v druhom polroku 2009. Vyšetrenia klientov z rómskej osady v Krásnohorskom 
Podhradí sa vykonávali v priestoroch hygienického centra, kde bolo  počas 4 výjazdov 
vyšetrených 59 klientov vo veku od 17 do 74 rokov. U klientov z Rejdovej boli vyšetrenia 
vykonávané v priestoroch kultúrneho domu, kde bolo počas 4 výjazdov vyšetrených 39 
klientov vo veku od 19  do 67 rokov. U respondentov bolo vykonané  dotazníkové šetrenie, 
ktoré bolo zamerané na životný štýl a dotazník pozostával z 84 položiek. Dotazník vyplňovali 
KPZV riadeným pohovorom s respondentom. U klientov bolo vykonané antropometrické 
a biochemické vyšetrenie podľa TZS prostredníctvom dvoch odborných pracovníkov 
všeobecného PCOPZ a za spoluúčasti troch KPZV. Podľa zistenia  rizikových faktorov sa 
vykonala u klienta okamžitá krátkodobá intervencia zameraná na odporúčania optimálnych 
zmien vo výžive, fajčiarskych návykoch, vo fyzickej aktivite, vo zvládaní stresu, prípadne sa 
respondentovi odporučilo špecializované poradenstvo v PC správnej výživy a úpravy 
hmotnosti, PC prevencie a odvykania od fajčenia, alebo sa odporučil  do starostlivosti 
všeobecného lekára pre dospelých. Výsledky vyšetrení boli aj s listom regionálnej hygieničky 
doručené prostredníctvom KPZV príslušnému ošetrujúcemu lekárovi. Každému účastníkovi 
bol odovzdaný motivačný balíček v hodnote cca 3 eur (mydlo na pranie, šampón na vlasy, 
zubná kefka a pasta, papierové vreckovky, toaletný papier). Počítačové spracovanie získaných 
údajov (zadávanie údajov z dotazníkov) a analýza výsledkov budú vykonané v roku 2010. 
          Činnosť KPZV je okrem vybraných rómskych osídlení orientovaná aj na školy 
a školské zariadenia, ktoré navštevujú deti z týchto rómskych osídlení. Zdravotná výchova 
v materských a v základných školách je realizovaná podľa plánu, ktorý je odsúhlasený  
vedením príslušného školského zariadenia. 
           KPZV týždenne a mesačne predkladajú správu o činnosti vedúcej oddelenia podpory 
zdravia a vyhotovujú týždenný plán práce.  
           Koordináciu práce KPZV vykonáva vedúca oddelenia podpory zdravia.       
           KPZV týždenne a mesačne predkladajú správu o činnosti vedúcej oddelenia podpory 
zdravia a vyhotovujú týždenný plán práce.  
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti  
podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia. 
 
           Plnenie úlohy spočíva v hodnotení výsledkov činnosti všeobecného PCOPZ pomocou 
programu Test zdravé srdce. Porovnávanie údajov od tých istých klientov s časovým 
odstupom umožňuje hodnotiť efektivitu individuálne orientovaných intervencií. Porovnávanie 
výsledkov u prvovyšetrených klientov v jednotlivých rokoch umožňuje hodnotiť efektivitu 
intervenčných programov na zníženie rizika. Zároveň databáza Testu zdravé srdce poskytuje 
údaje pre celopopulačnú analýzu zdravia obyvateľstva. 
          V apríli 2009 bolo vykonané hodnotenie indikátorov v rámci „Programu podpory 
zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015“. V rámci hodnotenia sa 
údaje získavali od zástupcov samospráv, škôl, zdravotníckych zariadení, komunitných centier 
KPZV a vyplnená mustra bola zaslaná na ÚVZ SR. Hodnotenie efektivity po ukončení 
zdravotno-výchovných aktivít bolo vykonané v decembri 2009. Údaje z vyplnených 
dotazníkov budú do mustry zadávané v januári 2010 a následne budú odoslané na ÚVZ SR. 
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6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR. 
 
           Naďalej prebiehala realizácia úloh v rámci programu CINDI a bola zabezpečená 
spoluúčasť na Národnom kardiovaskulárnom programe prostredníctvom zaistenia plynulej 
prevádzky všeobecného PCOPZ ako aj špecializovaných PCOPZ - správnej výživy a úpravy 
hmotnosti, prevencie a odvykania od fajčenia a ochrany a podpory zdravia pri práci. V roku 
2009 boli poskytnuté služby všeobecným PCOPZ a špecializovaným  PCOPZ  1034 klientom 
(všeobecné 648,  špecializované  386). 
          V mesiaci február sa konala výstava kompenzačných pomôcok pre fyzické osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Rožňave v spolupráci s mestom Rožňava. V rámci tejto akcie 3 odborní pracovníci 
oddelenia podpory zdravia vykonali biochemické vyšetrenie krvi na stanovenie glukózy v krvi 
a zisťovali podiel telesného tuku prístrojom OMRON u 37 klientov s následnou intervenciou 
a poskytnutím zdravotno-výchovných materiálov.     
           Zabezpečilo sa individuálne a skupinové poradenstvo aj na pracoviskách a komunitách 
žijúcich na vidieku výjazdmi všeobecného PCOPZ. V hodnotenom období bolo 
uskutočnených 35 výjazdov do 23  zariadení s počtom vyšetrených  klientov 474. 
           V mesiaci august  boli v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou − pobočka  
v Rožňave vykonané 2 výjazdy do areálu  Letného kúpaliska v Rožňave s počtom 
vyšetrených klientov 59 (somatometrické meranie, tlak krvi a pulz, biochemické vyšetrenie 
vybraných ukazovateľov prístrojom Reflotron a Accutrend GCT, podiel telesného tuku 
prístrojom Omron, u fajčiarov vyšetrenie CO a %COHb  prístrojom Smokerlyzer, krátkodobá 
intervencia podľa zistených rizikových faktorov, poskytnutie zdravotno-výchovných 
materiálov z oblasti zdravého životného štýlu).    
          V mesiaci september v  súvislosti s projektom MOST, v kontexte  Svetového dňa srdca 
sme spolupracovali so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou − pobočka  v Rožňave,  so 
Strednou odbornou zdravotníckou školou v Rožňave  a s Akadémiou vzdelávania − pobočka 
v Rožňave. Svetovému dňu srdca predchádzalo počas konania rožňavského jarmoku  
poskytovanie služieb všeobecného PCOPZ pre účastníkov jarmoku, kde bolo vyšetrených 111 
klientov (somatometrické meranie, tlak krvi a pulz, biochemické vyšetrenie vybraných 
ukazovateľov prístrojom Reflotron a Accutrend GCT, podiel telesného tuku prístrojom 
Omron, u fajčiarov vyšetrenie CO a %COHb  prístrojom Smokerlyzer, krátkodobá intervencia 
podľa zistených rizikových faktorov, poskytnutie zdravotno-výchovných materiálov z oblasti 
zdravého životného štýlu). Aktivity pripadajúce na Deň D - 25.09.2009 boli rozšírené  a 
realizované v troch dňoch (24.09.2009, 25.09.2009 a 28.09.2009). Na Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Rožňave boli v rámci prevencie srdcovo-cievnych ochorení vykonané 
vyšetrenia u 25 zamestnancov (somatometrické meranie, tlak krvi a pulz, biochemické 
vyšetrenie vybraných ukazovateľov prístrojom Reflotron, podiel telesného tuku prístrojom 
Omron, krátkodobá intervencia podľa zistených rizikových faktorov, poskytnutie zdravotno-
výchovných materiálov z oblasti zdravého životného štýlu). Pred budovou  VÚB v Rožňave 
boli u 49 klientov vykonané vyšetrenia − prístrojom Accutrend GCT - celkový cholesterol,    
somatometrické meranie a vyšetrenie tlaku krvi a pulzu. Všetkým klientom bola poskytnutá 
krátkodobá intervencia podľa zistených rizikových faktorov a zdravotno-výchovné materiály.   
          V mesiaci október v rámci kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ bol vykonaný 1 výjazd na 
Námestie baníkov v Rožňave, kde bolo  v rámci športovej akcie organizovanej mestom 
Rožňava a CVČ v Rožňave, vyšetrených 10 klientov (somatometrické meranie, tlak krvi 
a pulz, biochemické vyšetrenie celkového cholesterolu prístrojom Accutrend a podiel 
telesného tuku prístrojom Omron, krátkodobá intervencia podľa zistených rizikových 
faktorov, poskytnutie zdravotno-výchovných materiálov z oblasti zdravého životného štýlu).    
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8.  Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia. 
  
Úloha sa plní priebežne. 
            Na zvyšovanie informovanosti a vedomostí obyvateľov boli vykonávané prednášky 
s rôznou tematikou prostredníctvom zdravotno-výchovných aktivít, ktoré sa uskutočňujú 
priebežne. Komunitné pracovníčky zdravotnej výchovy zabezpečovali vzdelávanie vo 
vybraných skupinách rómskej populácie podľa stanoveného harmonogramu..  
 
 
D)  OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí a    
    mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy,   
    ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend  
 
1/  Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej  
     výživy 
  
Zamestnanci oddelenia priebežne sledujú úroveň a kvalitu spoločného stravovania detí 
a mládeže. Kontroly, v rámci ŠZD, boli zamerané najmä na dodržiavanie výživových 
odporúčaných dávok pre deti a mládež, zostavovanie jedálnych lístkov a epidemiologické 
zabezpečovanie stravy. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov 
podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre 
školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov. Novelizácia odporúčaných 
výživových dávok  sa zatiaľ neuskutočnila. V školských jedálňach pre deti a mládež bežne 
nepoužívajú dehydratované výrobky na prípravu stravy, len v krajnom prípade (výpadok 
elektrickej energie, výpadok zamestnancov pre chorobu). 
V predškolských a školských zariadeniach pre deti a mládež vykonávame prednášky, resp. 
besedy, ktoré sú zamerané na dodržiavanie zásad správnej výživy. V  roku 2009 bolo 
realizovaných 33 prednášok.   
 Na celoštátnej vedeckej konferencii X. dni hygieny detí a mládeže boli prednášky 
venované trendom v ochrane zdravia detí a mládeže. Vedúca oddelenia hygieny detí 
a mládeže prispela aktívnou účasťou na tému: „Životný štýl študentov SZŠ“.  
Veľká pozornosť bola venovaná metabolickým a genetickým aspektom obezity u detí  a  bolo 
konštatované, že jedna tretina detí v Slovenskej republike má nadváhu a to v dôsledku 
fyzickej inaktivity a skladby voľného času detí (pozeranie televízie, hry na počítačoch, sedavý 
spôsob života). Boli prebraté aktuálne problémy vo výžive detí a mládeže. Hlavný dôraz je 
kladený na správnu výživu už v novorodeneckom veku, veľmi dôležitý je pojem „vzťah 
dojčenia a zdravia“.  
 Záverom možno konštatovať, že nakoľko stravovacie zvyklosti slovenských detí úzko 
súvisia s problematikou detskej obezity, našou úlohou je naďalej podporovať zásady správnej 
výživy najmä u mladej generácie. 
 
     2/ Podporovať konzumáciu mlieka a  mliečnych výrobkov v rámci školského  
         stravovania 
  
 V rámci vykonávania štátneho zdravotného dozoru v školských a predškolských 
zariadeniach presadzujeme podávanie mlieka a mliečnych výrobkov, z dôvodu potreby 
zvýšeného prísunu vápnika do organizmu detí. 
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 Do školského mliečneho programu a do školskej mliečnej ligy DANONE je 
zapojených 11 školských zariadení s počtom detí 1895. V rámci mliečneho programu majú 
zabezpečené podávanie mlieka ako nápoja za obedom a v rámci školskej mliečnej ligy 
DANONE sú deťom zabezpečované jogurty s rôznymi príchuťami na desiatu, resp. za 
obedom. 
 I napriek tomu evidujeme nezáujem detí resp. rodičov o konzumáciu mlieka, čo môže 
súvisieť s vysokým  počtom  detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
 Zo strany odborných zamestnancov boli vykonané aktivity smerujúce k podpore 
spotreby mlieka u detí. 
 
     3/ Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
  
Deti upozorňujeme formou prednášok resp. besied na dodržiavanie správneho pitného  
režimu, presadzujeme pitie zdravotne bezchybnej pitnej vody. V školských zariadeniach je 
v každej triede k dispozícii  pitná voda. 
V okrese Rožňava bola prehodnotená sortimentná náplň v školských bufetoch a jednotlivým 
prevádzkovateľom boli nariadené opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby sortiment v bufetoch 
bol výživovo hodnotný, aby podávaná strava mala zodpovedajúcu energetickú  a biologickú 
hodnotu ( § 24 ods. 5 písm. b/ zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ). Boli upozornení, aby 
pri predaji uprednostňovali sladké pečivo, príp. sušienky, sušené ovocie pred tučnými 
múčnikmi a cukrovinkami.  
Tak isto bol prehodnotený sortiment  automatov v školských zariadeniach. Bolo zistené, že sa 
jedná o nápojové automaty, v ktorých sortiment neobsahuje chinínové, kofeínové nápoje 
a tabakové výrobky. 
Uvedené opatrenia budú priebežne kontrolované. 
 
4/ Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
 
 Zvyšujeme informovanosť a vedomosti obyvateľstva o nebezpečenstve a škodlivom 
vplyve návykových látok na človeka a možnostiach aktívnej ochrany pred nimi, 
prostredníctvom skupinových a hromadných metód zdravotno – výchovného pôsobenia. 
 Úloha sa plní priebežne. V mesiaci máj 2009 bola prednesená prednáška pre žiakov 
stredných odborných škôl  (SPŠS a SOŠ Hviezdoslavova v Rožňave) na tému: „Účinky 
alkoholu na organizmus“. 
 V mesiaci jún 2009 do Regionálnych novín z príležitosti Medzinárodného dňa boja 
proti drogám a nezákonnému obchodovaniu s nimi bol publikovaný článok na tému: „Droga – 
strašiak, či hrozba?“, bola daná zdravotno – výchovná informácia do Info – textu.  
 Z príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám 3. týždeň v mesiaci november bol 
uverejnený článok v masmédiách na tému: „Vplyv prostredia na drogovú závislosť“.      
 V súvislosti s drogovou scénou sme vykonali odpočet plnenia úloh, ktorý sa týkal 
Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom, nakoľko prioritným cieľom tohto plánu 
je ochrana mládeže pred alkoholom, právo mladých ľudí na život v prostredí bez vplyvu 
alkoholu. 
 Praktické skúsenosti z činnosti Poradne zdravia ohľadom alkoholizmu nemáme, 
pretože ani jeden klient, ktorý navštívil Poradňu zdravia, neudal nadmernú konzumáciu 
alkoholu, resp. problémy s alkoholom. 
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     5/ Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a  odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku hygieny detí a mládeže 
 
 Na požiadanie spolupracujeme so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, lekárskymi 
fakultami, VŠ so študijným odborom verejné zdravotníctvo, zabezpečujeme odbornú prax 
študentov. V školskom roku 2008/09 sme mali 2 študentky študijného odboru verejné 
zdravotníctvo, ktoré navštevujú UPJŠ odbor verejné zdravotníctvo – bakalársky stupeň štúdia. 
Vedúca oddelenia vyučuje študentov Strednej odbornej školy zdravotníckej v Rožňave. 
V prípade zaradenia do špecializačného štúdia študentov na úseku hygieny detí a mládeže 
zabezpečujeme praktické cvičenia. 
 
 
F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
Úloha č.1.  
Plánovať, organizovať a zabezpečovať realizáciu a  kontrolu imunizácie ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami SZO a krajín EÚ.  
  
Realizované nasledovné aktivity: 
 
● očkujúcim lekárom bol doručený očkovací kalendár pravidelného povinného očkovania 
detí, ktoré sa vykonáva proti 10 prenosným ochoreniam a to proti tuberkulóze, detskej obrne, 
záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typ 
B, osýpkam, ružienke, mumpsu a pneumokokovým invazívnym infekciám.  
Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. a vyhláškou MZ 
SR č. 385/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení 
a ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2009.        
Pre verejnosť bol uverejnený na webovej stránke RÚVZ Rožňava.  
 
● očkujúcim lekárom bola zaslaná informácia o usmernení sekcie zdravia MZ SR ku 
kategorizácii a k indikačným obmedzeniam vakcín Infanrix Polio  a Prevenar 
 
● očkujúci lekári boli písomne požiadaní o zapojenie sa do aktivít v rámci Európskeho 
imunizačného týždňa ( 20.4.-26.4.2009). Na zvýšenie povedomia a dôležitosti očkovania 
populácie  použili edukačný materiál a letáky, ktoré obdržali z RÚVZ ( Prečo vznikol EIW, 
Význam pravidelného povinného očkovania detí, Pravidelné povinné očkovanie a jeho 
výsledky v okrese Rožňava, Prečo očkovať, Pneumokokova vakcína môže zachrániť život). 
Do realizácie EIW vedúca odd. epidemiológie zapojila aj komunitné pracovníčky pracujúce 
na RÚVZ Rožňava  v rámci Programu podpory zdravia pre znevýhodnenú komunitu žijúcu 
v segregovaných a separovaných rómskych osadách. Odborne ich usmernila na realizovanie 
aktivít v teréne a odovzdala edukačný materiál zameraný na vysvetľovanie nevyhnutnosti 
očkovania každého jedinca, predovšetkým dieťaťa, ako aj o dôležitosti preočkovania 
dospelých osôb proti tetanu. 
Na webovej stránke RÚVZ Rožňava boli uverejnené články EIW a Informácia o význame 
očkovania.  
Správa o aktivitách v rámci EIW bola podaná ÚVZ SR v požadovanom termíne. 
 
● priebežne boli kontrolované výkazy mesačných výkonov o očkovaní na jednotlivých 
ambulanciách, ktoré z jednotlivých pracovísk posielajú po skončení daného mesiaca na 
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disketách z počítačovej evidencie očkovacích výkonov resp. v písomnej forme na RÚVZ. 
Neboli zistené závažné nedostatky vo včasnosti podania resp. dodržiavania intervalov medzi 
jednotlivými dávkami očkovacích látok.    
 
● v hodnotenom období nebolo hlásené ochorenie resp. podozrenie proti ktorému sa 
vykonáva špecifická profylaxia, rovnako nebola hlásená postvakcinačná reakcia. 
 
● na základe uznesenia Pandemickej komisie vlády SR č. 12 zo dňa 14.10. 2009 a následných 
usmerňovaní ÚVZ SR -  hlavného hygienika sme spolupracovali pri zabezpečovaní postupov 
pri distribúcii pandemickej vakcíny proti chrípke 
Záver: úloha splnená. 
 
Úloha č.2 
Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenie ostatných úloh  
 
V zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zn.č. 
OE/5154/2009 zo dňa 6.7.2009 bola vykonaná administratívna  kontrola očkovania v okrese 
Rožňava. Na  pediatrických obvodoch pri všetkých druhoch očkovania bola dosiahnutá 
podmienka dostatočnej kolektívnej imunity proti ochoreniam, ktorým možno predchádzať 
očkovaním t.j. 95% zaočkovanosti. 
Celookresné výsledky zaočkovanosti u všetkých druhov očkovania v určených 
kontrolovaných ročníkoch  boli veľmi priaznivé. Zaočkovanosť pri povinnom očkovaní detí 
sa pohybovala proti jednotlivým infekciám od 98,9% do 100 %. 
V čase od 1.9.2008 do 31.8. 2009 mimoriadne očkovanie v okrese nebolo nariadené.V rámci 
protiepidemických opatrení pri výskyte VHA bolo očkovaných 525 detí a 57 dospelých osôb. 
V rámci kontroly sledovala sa úplnosť záznamov o očkovaní v zdravotnej dokumentácii, 
kontraindikácie očkovania, nežiadúce reakcie po očkovaní a dodržiavanie chladového reťazca 
pri transporte vakcín a dodržiavanie teploty pri  uchovávaní  očkovacích látok.Závažné 
nedostatky neboli zistené. 
 
Pri kontrole povinného pravidelného očkovania detí sa vykonala aj kontrola  iných druhov 
očkovania u detí do 15 rokov života, ktoré boli vykonané na žiadosť rodičov, odporúčania 
ošetrujúceho lekára event. epidemiológa. V sledovanom roku sa rozšírilo spektrum očkovaní 
oproti predchádzajúcemu roku o očkovanie proti ovčím kiahňam. 
 
            Vyhodnotenie okresnej kontroly zaočkovanosti bolo zaslané na ďalšie využitie 
zainteresovaným lekárom a inštitúciám. 
 
 
G)  OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
Úlohy 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
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Práca bola zameraná na : 
 
- prehodnotenie  vyhlásených rizikových prác  
- kontrolu plnenia  povinností zamestnávateľa na úseku ochrany a podpory zdravia pri práci 
- kontrolu realizácie nápravných opatrení na znižovanie expozície zamestnancov rizikovým 
faktorom.  
 
            V rámci ŠZD bola prioritne venovaná pozornosť kontrole hodnotenia rizík pri práci 
zamestnávateľom a kvalite posudkov o riziku pri práci v súvislosti s expozíciou faktorom 
pracovného prostredia. Súčasťou kontroly bolo aj plnenie ustanovení  §30 a §31 
zák.č.355/2007 Z.z.. a §21 zák.č.124/2006 Z.z. v súvislosti so zabezpečením zdravotného 
dohľadu pri práci s dôrazom na práce vykonávané v zdraviu škodlivom prostredí. Pozornosť 
bola venovaná aj metodickému usmerňovaniu v problematike povinností zamestnávateľa, pri 
riešení opatrení na ochranu a podporu zdravia pri práci. RÚVZ so sídlom v Rožňave bolo 
predložených na schválenie 30 prevádzkových poriadkov, ktorých súčasťou boli posudky 
o riziku pri práci. Na základe uvedených podkladov bolo zamestnávateľmi predložených 20 
návrhov na vyhlásenie rizikových prác. Na základe výsledkov hodnotenia zdravotných rizík 
pri práci boli v 3 prípadoch prehodnotené rozhodnutia o rizikovej práci a profesie boli 
zaradené do 2. kat. rizika. Vyhlásenie rizikových prác bolo riešené na základe návrhov 
zamestnávateľov pri aktívnej spolupráci s PZS u zamestnávateľa.  
Pokračovalo metodické usmerňovanie zamestnávateľa SCA Hygiene Products s.r.o., 
Gemerská Hôrka a SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka pri realizácii 
programu znižovania nadmerného hluku v pracovnom prostredí. Významná metodická pomoc 
bola poskytnutá závodu Gemtex a.s. Rožňava pri realizácii opatrení na znižovanie záťažových 
faktorov pri práci v profesii šička. Pre prácu s materiálmi obsahujúcimi azbest bolo vydané 1 
rozhodnutie. Dodržiavanie podmienok pre prácu s materiálmi obsahujúcimi azbest 
zakotvených v uvedenom rozhodnutí bolo predmetom spoločnej kontroly s Inšpektorátom 
práce Košice. Iniciovalo sa prísne dodržiavanie cieleného zdravotného dohľadu 
u zamestnancov vykonávajúcich prácu v zdraviu škodlivom prostredí. 
- zabezpečenie individuálneho a skupinového poradenstva pri zabezpečení ochrany 
zdravia pri práci 
 
Cielené skupinové poradenstvo bolo realizované v rámci projektu Zdravé pracoviská 
v textilnom závode Gemtex a.s. Rožňava. Individuálne poradenstvo bolo realizované v rámci 
špecializovaného poradenského centra ochrany a podpory zdravia pri práci - ŠPCOPZP, ktorú 
navštívilo - 89 klientov. V rámci Európskeho týždňa BOZP bol realizovaný Deň otvorených 
dverí v dňoch 19.10.2009 a 23.10.2009 a  bolo poskytnuté odborné poradenstvo 17 klientom. 
S cieľom informovať verejnosť o možnosti využívania odborných konzultácií a poradenstva 
v oblasti problematík preventívneho pracovného lekárstva bola osadená informačná tabuľa 
v priestoroch vchodu do RÚVZ. 
- cielene prejednávať zdravotno-hygienickú situáciu v jednotlivých podnikoch pri 
hodnotení posudkov rizika 
Zdravotno - hygienická situácia u zamestnávateľov bola cielene prejednaná  v 72 prípadoch.  
 
- cielene vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogénov 
 
Problematike azbestu bola venovaná pozornosť aj v súvislosti s údržbárskymi 
a rekonštrukčnými prácami v bytových domoch. Bol vyhodnotený dopad technológie 
galvanického pokovovania na pracovné prostredie výrobnej haly UFT Production Slovakia 
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s.r.o.. V rámci IPKZ bol hodnotený možný dopad linky  povrchovej úpravy kovových 
výrobkov – zinkovacia linka na pracovné prostredie v KOVOZINK a.s. Dobšiná,.  
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
Práca bola zameraná na : 
   V SCA Gemerská Hôrka pokračovalo plnenie intervenčných aktivít. V spolupráci so 
závodom bol pripravený projekt, zameraný na zníženie počtu exponovaných zamestnancov 
v riziku hluku. Z dôvodu ekonomických ťažkostí závodu Gemtex a.s. Rožňava bola zahájená 
realizácia časti projektu Zdravé pracoviská - „Pracovné prostredie a pracovné podmienky“ až 
v druhom polroku 2009. V prostredí programu EPIINFO bolo zadaných do vytvorenej 
databázy a spracovaných 362 dotazníkov z toho 60 dotazníkov zameraných na  monitorovanie 
zdravotného stavu a pracovnej pohody zamestnancov. Predmetom spolupráce so 
spoločnosťami LIDL a BILLA bola problematika fyzickej záťaže a psychickej záťaže pri 
práci. Na základe výsledkov pilotnej štúdie realizovanej odd. PPLaT  boli pripravené osnovy 
pre vypracovanie posudkov o riziku, ktoré boli predložené zamestnávateľmi v mesiaci 
december.  
Aktívna bola spolupráca s FNsP LP Košice - Klinika pracovného lekárstva  a s  neštátnymi 
zdravotníckymi zariadeniami vykonávajúcimi pracovné zdravotné služby v problematike 
ochorení podmienených prácou. V roku 2009 bolo prešetrených 61 prípadov podozrenia na 
chorobu z povolania. V rámci realizácie preventívnych a edukačných programov na ochranu 
a podporu zdravia zamestnancov bola realizovaná prednáška s problematikou dvíhania 
imobilných pacientov pre zamestnancov DDaDSS v Rožňave. Problematika dvíhania bremien 
a problematika dlhodobej nadmernej a jednostrannej záťaže bola predmetom prednášok pre 
zamestnancov v SCA Gemerská Hôrka.    
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci.  
 
Práca bola zameraná na : 
- kontrolu posudkov rizika a prevádzkových poriadkov pre prácu s negatívnymi faktormi 
pracovného prostredia  
- kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav 
harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev 
V roku 2009 bolo vykonaných 366 kontrol a ohliadok v rámci štátneho zdravotného dozoru. 
V rámci kontrolnej činnosti bolo nariadených 69 opatrení na ochranu a podporu zdravia pri 
práci. V rámci kontrolnej činnosti bola venovaná pozornosť aj kvalite manažmentu rizika 
a plánom riadenia rizík. Bolo schválených 30 prevádzkových poriadkov, ktorých súčasťou 
boli aj posudky rizika. Dôraz bol kladený na kvalitu posudku rizika s cieľom 
najhodnovernejšieho priblíženia a hodnotenia pracovnej záťaže.  
 
- Využívanie kontrolných listov informovanosti zamestnancov o škodlivých faktoroch 
v pracovnom prostredí 
Subjektívne názory zamestnancov vo vzťahu k práci boli riešené dotazníkovou metódou              
/ dotazník o pracovných podmienkach / v Gemtex, a.s. Rožňava, BILLA, s.r.o., Bratislava – 
prevádzky Rožňava. Spolu bolo vyhodnotených 114 dotazníkov. 
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   V roku 2009 bol uskutočnený aj prieskum informovanosti zamestnancov v problematike 
práce : 
 
Organizácia Počet vyplnených 

dotazníkov 
Kontrolné listy 

Skanska Technológie a.s. Košice 7 azbest 
BILLA, s.r.o. prevádzky Rožňava 29 + 24 bremená 
CMF Slovakia s.r.o. Brzotín 27 chemické látky 
 
- poskytovanie metodického usmernenia pri aplikácii novej legislatívy : zák.č.355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Zák.č.124/2006 o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a jeho vykonávacích predpisov 
v znení zák.č.309/2007 Z.z. a zák.č.140/2008 Z.z..   
 
Metodicky boli usmerňovaný zamestnávatelia a technici BOZP najmä v problematike 
zabezpečenia dohľadu nad pracovnými podmienkami a výkonu zdravotného dohľadu, 
ktoré vykonáva pracovná zdravotná služba.  
 
- vypracovanie a v praxi v rámci ŠZD realizovanie účinnejšieho modelu kontrolnej činnosti 
Model spočíva v aplikácii jednotných postupov pri výkone ŠZD v súvislosti s konkrétnymi 
faktormi pracovného prostredia, konkretizácii obsahu ŠZD so zameraním najmä na 
hodnotenie zdravotných rizík a vykonávanie zdravotného dohľadu, osobnom prejednaní 
zistených skutočností so štatutárom a prijatie okamžitých opatrení k odstráneniu zistených 
nedostatkov, v dôraze na postavenie zamestnancov, ako aj iniciatívu zamestnávateľa 
v aktivitách súvisiacich s plánom riadenia rizík. Kontrolná činnosť v roku 2009 bola zmeraná 
najmä na rizikové pracoviská a na pracovné podmienky v súvislosti s fyzickou záťažou 
a dvíhaním bremien. 
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 
Bolo realizovaných 335 konzultácií pre zamestnávateľov v problematike pracovných 
zdravotných služieb a ich úlohe v procese dohľadu nad vzťahom práce a zdravia. Všetci 
zamestnávatelia, u ktorých je vykonávaná rizikovú práca zabezpečujú zdravotný dohľad 
svojich zamestnancov v súlade s §30 zák.č.355/2007 Z.z.. V rámci procesu hodnotenia 
posudkov rizika bolo v 3 prípadoch vyžiadané dopracovanie predloženého dokumentu. 
V dvoch prípadoch bolo zvolané jednanie s cieľom výkladu postupu pri hodnotení 
zdravotného rizika pri práci. 
 
 
H)   OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 

 
  1./  Realizovať Akčný plán pre prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným 
        dôrazom na detskú populáciu. 
 
a.) Sledovať kvalitu pitnej vody v školských a predškolských zariadeniach 
a v telovýchovných zariadeniach slúžiacich na športovú činnosť pre deti a mládež.  
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V roku 2009 bolo v rámci schváleného harmonogramu odobratých  zo školských 
a predškolských zariadení 83 vzoriek pitných vôd zo zariadení napojených na verejný 
vodovod a 21 vzoriek pitných vôd z individuálnych vodovodov. 
  
 U individuálnych vodovodoch v  4-och prípadoch výsledky analýzy potvrdili 
vyhovujúcu kvalitu pitnej vody. V 8–ich prípadoch boli vzorky vody mikrobiologicky 
nevyhovujúce – 4 x v obci Jovice, 2x v obci Pašková, 1x v obci Gemerská Panica a 1 x v obci 
Drnava. V 2–och prípadoch bola zistená nadlimitná hodnota chemických aj 
mikrobiologických ukazovateľov súčasne v obci Jovice a to v ukazovateľoch – železo 
a Kultivovateľné mikr. pri 22oC a v obci Drnava v ukazovateľoch Koliformné baktérie, 
Enterokoky, Kultivovateľné mikr. pri 37oC a voľný chlór. V 7-ich prípadoch bola zistená 
nadlimitná hodnota chemických ukazovateľov a to 2x v obci Rudná  - 2x pH, 2x Fe, zákal 
a dusičnany, 2 x v obci Gemerská Panica – mangán, vodivosť a voľný chlór, 1 x v obci Slavec 
– dusičnany, 1 x v obci Kružná – dusičnany  a 1 x v obci Rožňavské Bystré – pH. Výsledky 
analýz boli bezodkladne odovzdané na odd. HDM. 
 V prípadoch, kde nezodpovedali ukazovatele kvality pitnej vody platným právnym 
predpisom, boli vykonané opakované – kontrolné odbery. V obciach Slavec a Gem. Panica 
analýzy opakovaných vzoriek potvrdili vyhovujúcu kvalitu pitnej vody. V obci Drnava aj 
opakovaná vzorka pitnej vody vykazovala chemickú a mikrobiologickú nevhodnosť súčasne. 
Orgán verejného zdravotníctva uložil prevádzkovateľovi pokutu vo výške 165 € a uložil 
opatrenie na zabezpečenie zdravotne bezchybnej pitnej vody. Pre obec Rudná bol vydaný 
pokyn ešte v roku 2004, ktorý naďalej platí a je priebežne kontrolovaný. Pre obec Gemerská 
Panica bol vydaný pokyn v roku 2005, ktorý je taktiež v platnosti a priebežne kontrolovaný.  
 U verejných vodovodov v 46–ich prípadoch výsledky analýzy potvrdili vyhovujúcu 
kvalitu pitnej vody.  
 V 17 – ich vzorkách boli zistené nadlimitné hodnoty v sledovaných chemických 
ukazovateľoch – v obciach Betliar a Rejdová -  železo, v obci Plešivec – podlimitná hodnota 
horčíka, v obci Bretka – voľný chlór, v obci Gemerská Poloma – 2x Fe, v obci Vlachovo – 
podlimitná hodnota vápnika, horčíka a vápnika a horčíka, v obci Jablonov nad Turňou - pach,  
v obci Vyšná Slaná podlimitná hodnota horčíka, v obci Gočovo – nadlimitná hodnota železa, 
v meste Rožňava, v obciach Hrušov, Kečovo, Štítnik a Koceľovce - voľný chlór, v obci Silica 
– 2 x fluorantén a voľný chlór.  
 V 5-ich prípadoch bola vo vzorkách zistená prítomnosť nadlimitných hodnôt 
sledovaných chemických a mikrobiologických ukazovateľov súčasne – v obci Gem. Poloma – 
Železité a mangan. baktérie, zákal, Fe,  v obci Čierna Lehota – abiosestón, Fe, v obci Silica - 
Kultivovateľné mikr. pri 22oC, fluorantén, v obci Ochtiná – Enterokoky, Kultivovateľné mikr. 
pri 22oC, Kultivovateľné mikr. pri 37oC a voľný chlór, v obci Krásnohorské Podhradie - 
Kultivovateľné mikr. pri 37oC a voľný chlór.  
 V 15-ich prípadoch bola vo vzorkách zistená prítomnosť nadlimitných hodnôt 
sledovaných mikrobiologických ukazovateľov – 5 x v obci Slavošovce – 4 x Kultivovateľné 
mikr. pri 37o C, 2 x Kultivovateľné mikr. pri 22o C, 3 x Enterokoky, 3 x Koliformné baktérie, 
1 x E.coli, 2 x v obci Plešivec - 2 x Kultivovateľné mikr. pri 37oC, Koliformné 
baktérie, Enterokoky, 2 x v obci Vlachovo – 2 x Kultivovateľné mikr. pri 22oC,v obci Bretka 
– Koliformné baktérie, Enterokoky a Kultivovateľné mikr. pri 37oC, v obci Štítnik – 
Enterokoky, v obci Hrhov - Kultivovateľné mikr. pri 22oC, v obci Nižná Slaná – Enterokoky, 
Kultivovateľné mikr. pri 37oC, v obci Vyšná Slaná – Koliformné baktérie, Enterokoky, 
Kultivovateľné mikr. pri 22oC, Kultivovateľné mikr. pri 37oC a v obci Ochtiná – Koliformné 
baktérie, Enterokoky  a Kultivovateľné mikr. pri 22oC. 
 V roku 2009 oddelenie HDaM  v záujme zabezpečenia vyhovujúcej kvality pitnej vody 
vydalo 3 nové pokyny pre obce Jovice ŠJ/MŠ, Jovice 
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MŠ a Drnava MŠ.    
 
b.) Sledovať kvalitu voľného ovzdušia z aspektu zabezpečenia ochrany zdravia detí. 
 
Vzhľadom na to, že RÚVZ so sídlom v Rožňave nie je technicky vybavený na kvalitatívne 
a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia, kvalita voľného ovzdušia je 
sledovaná len v teoretickej rovine, pri posudzovaní predložených návrhov na umiestnenie 
stavieb v rámci územného konania a návrhov na uvedenie stavieb, príp. ich častí, do užívania, 
ako aj pri vydávaní stanovísk k predloženým projektom pre stavebné konanie navrhovaných 
stavieb, resp. stavebné povolenie pre rekonštrukciu jestvujúcich stavieb. V rámci 
posudzovania projektovej dokumentácie je požadované predloženie hodnotenia vplyvov 
navrhovanej stavby, resp. činnosti, na životné prostredie, vrátane ovzdušia. U prevádzok, 
ktoré sú veľkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, sa vyžadujú expertízne posudky 
akreditovaných firiem, resp. odborníkov v predmetnej oblasti. 
 
c.) Sledovať kvalitu rekreačných vôd s dôrazom na kvalitu vody v detských 
bazénoch. 
 
Úloha sa plní podľa vypracovaného harmonogramu na LTS 2009. 
  
 V okrese evidujeme 5 umelých otvorených kúpalísk s počtom detských bazénov 6. 
V rámci ŠZD bolo počas kúpacej sezóny 2009 z detských bazénov odobratých 9 vzoriek vôd 
na kúpanie. Nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie v detských bazénoch bola zistená v 2-och 
vzorkách: detský bazén veľký na kúpalisku v Rožňave – senzorický ukazovateľ zápach po 
chlóre, detský bazén na kúpalisku vo Vlachove – senzorický zápach po chlóre a chemický 
ukazovateľ voľný chlór. Menšie nedostatky  boli zistené pri výkone ŠZD na kúpaliskách 
počas LTS 2009 prevažne prevádzkového charakteru, boli odstraňované už na základe 
zápisnične dohodnutých termínov, niektoré už v priebehu dňa. 
Prevádzkovateľmi boli odobraté vzorky z detských bazénov v počte 5 vzoriek, nevyhovujúca 
kvalita bola zistená v 1 vzorke na kúpalisku v Rožňave v detskom bazéne v chemickom 
ukazovateli viazaný chlór. 
 
d) Sledovať kvalitu vnútorného prostredia budov školských a predškolských    
    zariadení   vrátane telovýchovných zariadení slúžiacich na športovú činnosť   
    pre deti a mládež. 
 
            Pre oddelenie HDaM sa poskytuje odborné poradenstvo v problematike možného 
negatívneho vplyvu hluku z vonkajšieho prostredia realizovaných investičných akcii na 
vnútorné prostredie budov školských a predškolských zariadení vrátane telovýchovných 
zariadení slúžiacich na športovú činnosť pre deti a mládež.    

 
2./  Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
      environmentálneho hluku. 
     
 a/  Pri posudzovaní investičných akcií situovaných v blízkosti resp. priamo 
  v obytnej   zóne a v blízkosti detských zariadení dôsledne požadovať    
  predloženie zhodnotenia vplyvu stavby na životné prostredie najmä z hľadiska  
  hluku 
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V roku 2009 bolo požadované vybudovanie hlukovej bariéry pri MŠ v Krh. Podhradí 
z dôvodu plánovaného zriadenia recyklačného zariadenia nachádzajúceho sa v jej blízkosti.
                                  
      b/  Pri vydávaní posudkov na uvedenie objektov do užívania resp. zariadení do  
prevádzky vyžadovať výsledky objektivizácie vplyvu činnosti v objekte resp.   
činnosti  prevádzky na životné prostredie z hľadiska hluku meraním realizovaným  
autorizovanou firmou. 
 
 V roku 2009 bol posudzovaný návrh na zmenu v užívaní stavby v k.u. Krh. 
Podhradie bývalá hospodárska budova na recyklačné zariadenie, kde bol  dokladovaný  vplyv 
činnosti na ŽP z hľadiska hluku. 
 
3./  Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej   
      vody a s užívaním prírodných vôd na kúpanie. 
 
a.) Sledovať systém zdravotného zabezpečenia pitnej vody u verejných   
   vodovodov a vodovodov zásobujúcich predovšetkým školské a predškolské   
   zariadenia. Pri zistení nedostatkov ihneď informovať odd. HDM. 
 
Vyhodnotenie plnenia úlohy je uvedené  pri  vyhodnotení  plnenia  úlohy 1/H          
programového vyhlásenia vlády. 
 
b.)  Zabezpečiť zvýšenie úrovne informovanosti obyvateľstva o výsledkoch analýz 
vzoriek pitných vôd odobratých v rámci výkonu ŠZD na území okresu Rožňava 
prostredníctvom internetu pravidelnou aktualizáciou údajov na www stránke úradu. 
 
www stránka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave je v časti 
údajov o výsledkoch analýz vzoriek pitných vôd pravidelne týždenne aktualizovaná.  
  
4./  Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
       
           V  priebehu roka 2009 bol odber vzoriek vôd zabezpečený podľa schváleného 
harmonogramu monitoringu pitných vôd, vypracovaného v súlade s požiadavkami RÚVZ so 
sídlom v Košiciach. Rovnako bol vypracovaný harmonogram monitoringu vôd na kúpanie. 
Viď vyhodnotenie RPC I. úloha č.1, kde je podrobne rozpísaná analýza odobratých vzoriek 
pitných vôd.  
V okrese evidujeme 5 umelých otvorených kúpalísk ( 1 neplavecký bazén, 4 plavecké bazény 
a 6 detských bazénov ). Počas kúpacej sezóny bolo odobratých celkovo 31 vzoriek vody na 
kúpanie, z toho 17 vzoriek bolo odobratých tunajším orgánom verejného zdravotníctva 
v rámci ŠZD, odber  a analýzu 14-ich vzoriek zabezpečili prevádzkovatelia kúpalísk. Nesúlad 
s medznými hodnotami uvedenými vo Vyhláške MZ SR č. 72/2008 Z.z. bol zistený v 3-och 
prípadoch v rámci ŠZD a v 3-och prípadoch v rámci prevádzkovej kontroly. Nevyhovujúca 
kvalita vody na kúpanie bola zistená v senzorickom ukazovateli – zápach po chlóre 
a v prítomnosti nadlimitných hodnôt viazaného chlóru. Opakovanou analýzou vzoriek vôd na 
kúpanie už bol zistený súlad s limitnými hodnotami ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 
72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie 
a jej kontrolu a na kúpaliská.  
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Charakteristika 
Oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov v problematike  
verejného zdravotníctva sa zaoberá úlohami v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
populácie. Posilňovanie starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva a zdravotne bezpečné 
potraviny je jednou z hlavých  úloh v uvedenej oblasti, vychádzajúcich   z celoeurópskych  
strategických cieľov a dokumentov  ako sú  Zdravie 21. storočia a Biela kniha bezpečnosti 
potravín. 
 
Ciele 
K hlavným cieľom oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
patria v oblasti starostlivosti o výživu a zdravotne bezpečné potraviny: 
1.  Posilňovanie a rozvíjanie výživovej stratégie, zameranej na zabezpečenie optimálneho 
zdravia, osobitne u populácie s  nízkym príjmom a počas kritických období života, ako sú 
obdobie detstva, tehotenstva a dojčenia a staršieho veku 
2. Posilňovanie a rozvíjanie stratégie udržateľného prísunu potravín na zabezpečenie 
dostatočného množstva potravín dobrej nutričnej  kvality 
3. Posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu 
posilnenia prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiálnou, na všetkých 
stupňoch potravinového reťazca od prvovýroby po predaj.  
Jedným zo základných dokumentov v oblasti starostlivosti o zdravú výživu je „Program 
ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“, prijatý uznesením vlády SR č. 894 
zo 13. 10. 1999. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky sleduje 
zlepšenie súčasného štandardu výživy v priamej nadväznosti na zdravotnú situáciu 
obyvateľov, pričom vychádza z dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie a najmä 
z Národného programu podpory zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici  v zmysle uvedených cieľov 
vykonáva podľa § 23 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov úradnú kontrolu potravín nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu  
potravín a podľa zákona č. 355/2007 o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia o zmene 
a doplnení niektorých zákonov štátny zdravotný dozor nad zariadeniami spoločného 
stravovania a kozmetickými výrobkami.  
 
Úlohy 
1. Zabezpečovať na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý  
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
Plnenie úlohy: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici ako orgán verejného 
zdravotníctva vykonával úradnú kontrolu potravín nad výrobou, obehom a manipuláciou 
s potravinami a potravinovými zložkami v zmysle kompetencií zákona  č. 152/1995 
o potravinách v znení neskorších predpisov a  Nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných 
kontrolách uskutočňovaných za účelom overenia dodržiavania potravinového a krmivového 
práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá.  Súčasťou úradnej kontroly bola 
kontrola hygienických podmienok pri výrobe, manipulácii, preprave a podávaní pokrmov 
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v zariadeniach spoločného stravovania vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia pri stánkovom 
predaji. Zvýšená pozornosť bola venovaná kontrole epidemiologicky rizikových potravín.   
Počas výkonu dozoru sa postupovalo podľa plánu úradnej kontroly potravín a štátneho 
zdravotného dozoru pre rok 2009 a podľa vlastného plánu odberu vzoriek vypracovaného                
pre účely RÚVZ v Senici. 
Výkon dozoru zabezpečovali všetci odborní zamestnanci oddelenia hygieny výživy (5). 
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Na regionálnej úrovni 
plniť opatrenia,  vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 
556 zo dňa 20. 6. 2001, úloha B. 2) 
Plnenie úlohy: Úloha bola  riešená  počas druhého polroka 2009 v spolupráci s oddelením 
výchovy k zdraviu. Do programu bolo zapojených všetkých 80 respondentov, rozdelených 
podľa vekových kategórií. Každý respondent vyplnil dotazník o stravovacích zvyklostiach 
a pohybovej aktivite, jednodňový jedálny lístok, odmeral sa mu tlak krvi, vypočítali sa indexy 
telesnej hmotnosti (BMI) a centrálnej obezity (WHR) a z odberu kapilárnej krvi  sa na 
prístroji REFLOTRON stanovili hodnoty celkového cholesterolu, triglyceridov, HDL 
cholesterolu, LDL cholesterolu a glukózy. Tieto údaje boli vyhodnocované prostredníctvom 
programu ALIMENTA.   Sumárna správa bola zaslaná do RÚVZ  v Poprade.  
 
3. Zabezpečiť na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Senici skvalitnenie 
poradenských činností zameraných na  
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
Plnenie úlohy: Úloha bola realizovaná priebežne. Počas roka 2009 sa pracovníci oddelenia 
hygieny výživy podieľali na realizácii projektu „Sledovanie výživového stavu vybratej 
populácie obyvateľstva SR“, ktorého cieľom je na základe zistených negatívnych 
a pozitívnych faktorov vo výžive obyvateľstva vypracovať účinnú intervenciu a dosiahnuť 
ozdravenie výživy populácie, a tým aj výskyt civilizačných ochorení. Celý projekt je na báze 
dobrovoľnosti a anonymity a zahŕňa do sledovania 80 dospelých jedincov z okresov Senica 
a Skalica t.j. 40 mužov a 40 žien vo vekových kategóriách 19 – 34 rokov a 35 – 60 rokov                   
v pracovných profesiách zaradených do stredne ťažkej práce.  
V tomto  roku sa ho zúčastnilo plný počet respondentov – 80.  
 
4. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov                     
vo výžive.  
Plnenie úlohy: Úloha bola  riešená priebežne. V rámci stretnutí vedúcich odborov a oddelení 
hygieny výživy v SR boli pripomienkované  odborné usmernenia na témy: 
- odborná spôsobilosť pri výkone epidemiologicky rizikových potravín 
- kategorizácia zariadení spoločného stravovania  
- ambulantný predaj zmrzliny 
- prevádzkový poriadok ZSS 
- obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami 
- minerálne vody, pramenité vody a balené pitné vody 
- automaty na surové kravské mlieko 
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5. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
Plnenie úlohy: Výkon  úradnej kontroly potravín sa vykonával priebežne podľa viacročného 
plán úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva (MANCP), 
podľa vlastného plánu úradnej kontroly potravín vypracovaného pre potreby RÚVZ v Senici 
a harmonogramu odberu vzoriek v spolupráci s laboratóriom RÚVZ v Trnave.  
K 31.12.2009 bola predložená sumárna správa za celý rok 2009 z výkonu úradnej kontroly 
potravín. Z výsledkov je zrejmé nasledovné: 
K 31.12.2009 bolo vykonaných 317 kontrol v 229 prevádzkach, bolo vydaných 208 
rozhodnutí o uvedení priestorov do prevádzky potravinárskych prevádzkarní,  bolo vydaných 
25 opatrení na odstránenie nedostatkov, uložených bolo 8 pokút vo výške spolu 1618 EUR,  
uložených bolo 7 blokových pokút vo výške spolu 231 EUR. Za obdobie roku 2009 bolo 
odobratých celkom 521 vzoriek potravinárskych výrobkov, z ktorých 101 vzoriek nevyhovelo 
požiadavkám platnej legislatívy po mikrobiologickej stránke a 8 vzoriek po chemickej 
stránke.  
     
6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
Plnenie úlohy: Úloha bola riešená priebežne počas celého roku 2009. Výkon dozoru sa 
realizoval podľa usmernenia na výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými 
výrobkami a harmonogramu odberu vzoriek kozmetických výrobkov. Pri výkone dozoru sú 
využívané informácie zo systému Rapex – rýchly výstražný systém pre kozmetické výrobky. 
Počas roka 2009 bolo podľa harmonogramu odobratých 17 vzoriek kozmetických výrobkov, 
pričom 2 vzorky nevyhoveli požiadavkám platnej legislatívy z dôvodu prekročenia obsahu 
olova. 
  
7. Podieľať sa na presadzovaní preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov 
kontaminácie potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, 
dioxíny a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny, s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
 Plnenie úlohy:  Úloha bola riešená priebežne počas celého roka. V rámci riešenie úlohy sa 
postupovalo podľa viacročného plánu úradnej kontroly potravín pre rok 2009 
a harmonogramu odberu vzoriek potravín na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre 
dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín. Za obdobie roku 2009 boli 
odobraté 2 vzorky výživových doplnkov, 3 vzorky bylinných čajov a 35 vzoriek dojčenskej 
a detskej výživy (8 vzoriek vyšetrených na mykotoxíny, 5 vzoriek na dusičnany a dusitany,        
19 vzoriek na mikrobiologické riziko, 2 vzorky na reziduá prípravkov na ochranu rastlín.  
Z vyšetrených vzoriek 2 nevyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.  
 
8. Na regionálnej úrovni rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly 
nad potravinami v rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 
43 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných 

636



kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov.  
Plnenie úlohy: Úloha bola zrealizovaná, viacročný národný plán kontroly bol v januári 2009 
predložený na schválenie na ÚVZ SR v Bratislave, odd. HV. Podľa tohto plánu sa vykonávala 
úradná kontrola potravín v r. 2009 na regionálnej úrovni oddelením HV. V priebehu roka boli 
vykonané niektoré aktualizácie tohto plánu, ktoré boli zapracované do plánu                            
na regionálnej úrovni. 
 
9. Zabezpečovať na regionálnej úrovni úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva               
pri hlásení zdravotne škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom 
informačných systémov Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami 
a krmovinami v SR a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
Plnenie úlohy: Úloha bola riešená priebežne počas celého roka, každé hlásenie bolo následne 
spracované a boli zabezpečené postupy pri zisťovaní nevyhovujúcich výrobkov na trhu. 
K 31.12.2009 boli na RÚVZ Senica evidované 4 hlásenia prostredníctvom Rýchleho 
výstražného systému nad potravinami a krmovinami v SR, pričom bolo uskutočnených 11 
kontrol a  14 hlásení RAPEX nad kozmetickými výrobkami, na základe ktorých bolo 
vykonaných 57 kontrol. V kontrolovaných prevádzkach nebola zistená prítomnosť hlásených 
výrobkov. Úradné kontroly boli vykonané aj u výrobkov prichádzajúcich do styku 
s potravinami. RÚVZ Senica postúpil jedno hlásenie do systému RASFF o nevyhovujúcom 
výrobku prichádzajúcom do styku s potravinami: Plastové kuchynské náradie – biela plastová 
obracačka melamine, v príbalovom letáku označená ako 89209, výrobca Smart Cook, Inc. 
P.R.C., Čína, ktorej distribútorom ja spoločnosť ELMICH Trading s.r.o., Husarova 166/10, 
700 30 Ostrava, Česká republika. V testovanej vzorke výrobku obsah formaldehydu 
presahoval špecifický migračný limit tohto ukazovateľa. 
 
10. Vypracovať správy za príslušný región, informovať verejnosť, poskytovať údaje 
príslušným inštitúciám v SR a EÚ. 
Plnenie úlohy: Sumárna správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontrole 
potravín bola predložená v termíne do 31.12.2009. Správy z mimoriadnych úloh v roku 2009 
boli predložené v stanovených termínoch, sumárna správa z výkonu ŠZD nad kozmetickými 
výrobkami bola predložená k 15.01.2010. 
 
11. Na regionálnej úrovni sa podieľať na plnení projektov Národného programu 
podpory zdravia na všetkých úrovniach spoločnosti pre roky 2006-2010. 
Plnenie úlohy:  
-  Sledovanie dusičnanov a dusitanov, mykotoxínov a reziduí pesticídov v potravinách pre 
dojčatá a malé deti .  
Úloha bola splnená. Dojčenskej a detskej výživy bolo odobratej celkom 35 vzoriek. (domáca 
produkcia – 5 vzoriek, zahraničná produkcia – 30 vzoriek) 
Dojčenskej a detskej výživy na kontrolu množstva dusitanov a dusičnanov bolo vyšetrených 5 
vzoriek, na kontrolu množstva patulínu a mykotoxínu bolo vyšetrených 8 vzoriek (7+1), na 
kontrolu reziduí pesticídov boli vyšetrené 2 vzorky, na mikrobiológiu bolo vyšetrených 19 
vzoriek.  (jedna vzorka bola vyšetrená súčasne na mikrobiológiu a disičnany a dusitany) 
Dielčia správa spracovaná nebola, sumarizácia výsledkov bola uvedená v záverečnej správe 
z ÚKP za 2009 a vo výročnej správe. 
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- Sledovanie výživového stavu vybratých vekových skupín dospelej populácie SR. Úloha bola 
plnená priebežne.  
Úloha bola splnená. Úloha bola zrealizovaná v priebehu druhého polroka 2009. Do projektu 
bolo zapojených všetkých 80 respondentov v požadovaných vekových kategóriách. Úloha 
bola spracovaná k 31.12.2009 a v požadovanej forme bola odoslaná RÚVZ so sídlom v 
Poprade. 
 - Kontrola jodidácie kuchynskej soli. 
Úloha bola splnená. V priebehu roka 2009 bolo odobratých všetkých 36 vzoriek kuchynskej 
soli podľa plánu.  Na základe výsledkov chemických laboratórnych analýz nespĺňali 
požiadavku obsahu KJ  (15 – 35 mg/kg) 4 vzorky. Sumárna správa bola  spracovaná 
k 15.12.2009  a  odoslaná na  RÚVZ do Trnavy. 
- Sledovanie regulovaných látok v kozmetických výrobkoch.  
Úloha bola splnená  podľa usmernenia na zabezpečenie výkonu štátneho zdravotného dozoru 
nad kozmetickými výrobkami pre rok 2009. Na základe uvedeného materiálu bol podľa 
určených úloh a v súlade s harmonogramom odberu vykonávaný odber vzoriek kozmetických 
výrobkov. Odobratých bolo celkom 17 vzoriek kozmetických výrobkov.  Z odobratých 
vzoriek 2 nevyhoveli požiadavkám platnej legislatívy pre prekročený obsah olova. 
Nevyhovujúce vzorky boli riešené v spolupráci s RÚVZ Bratislava a distribútorom. 
- Bezpečnosť kozmetických výrobkov.  
Úloha bola plnená priebežne, každé hlásenie bolo následne spracované a boli zabezpečené 
postupy pri zisťovaní nevyhovujúcich výrobkov na trhu. K 31.12.2009 bolo pracovníkmi 
RÚVZ zaznamenaných 14 hlásení a vykonaných 57 kontrol.  
  
12. Na regionálnej úrovni sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane 
nefajčiarov na základe oznámení kontrolných inštitúcií. 
Plnenie úlohy: Úloha bola riešená priebežne počas celého roka. V mesačných intervaloch 
bolo predkladané vyhodnotenie kontroly dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov v platnom znení. Za sledované obdobie bolo vykonaných 227 kontrol, pri ktorých 
neboli zistené nedostatky. 
 
13. Zabezpečovať zber, spracovanie, analýzu a archivovanie údajov do informačného 
systému ÚVZ v hygiene výživy na regionálnej úrovni. 
Plnenie  úlohy: Úloha bola riešená priebežne počas celého roka 2009, údaje do informačného 
systému v hygiene výživy (ISUVZ) boli vkladané v pravidelných intervaloch, databáza 
prevádzok sa dopĺňala  a upravovala v závislosti od činnosti a prevádzkovania jednotlivých 
prevádzkarní v regióne. 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
Charakteristika 
Podpora zdravia je významnou súčasťou verejného zdravotníctva, je to proces umožňujúci 
jednotlivcovi  a  spoločnosti prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie, jeho kontrolu 
a rozvoj. Poslaním podpory zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a zároveň 
zvýšenie kvality života ľudí pozitívnym ovplyvnením  spôsobu života. Podpora zdravia 
zahŕňa komplexný proces systémov vo vzťahu k posudzovaniu zdravotného stavu od 
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jednotlivca  k spoločnosti. Z toho vyplýva nutnosť pôsobenia na  viacerých úrovniach – na 
obecnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni a taktiež na úrovni rezortov vlády SR, 
jednotlivých organizácií a ďalších zložiek spoločnosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú.  
 
Úlohy 
 
1. Podieľať sa na  zvýšení informovanosti širokej verejnosti na regionálnej úrovni 
o zdravom spôsobe života 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomosti, postojov a návykov, zamerané na  
podporu, rozvoj a zachovanie  zdravia obyvateľov SR.  
      Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne, oddelenie  podpory zdravia zabezpečuje  
      túto úlohu formou zdravotno-výchovných prednášok, besied, názornej  
      propagácie, zverejňovania článkov so zdravotnou tematikou v mesačníku  Naša      
      Senica, Záhorák. V  roku 2009 bolo uskutočnených celkovo 10 aktivít.  
 
2. Podieľať sa na príprave Programu podpory zdravia znevýhodnených skupín 
populácie 
      Plnenie úlohy: V roku 2009  sme sa na príprave nepodieľali. 
 
 
3. Priebežne sa podieľať na sledovaní, hodnotení a analyzovaní  zdravotného stavu 
obyvateľov okresov Senica a Skalica. 
      Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne,     Zdravotný stav obyvateľstva okresov Senica     
      a Skalica sa priebežne sleduje v Poradni zdravia. Klienti v Poradni absolvujú biochemické   
      vyšetrenia na HDL, celkový cholesterol, cukor a meranie TK  Pri zvýšenom rizikovom   
      stave navrhujeme zdravotné  opatrenia, správnu životosprávu, zvýšenie pohybovej aktivity  
      a cieleného opakovaného vyšetrenia s odstupom 1 – 3 mesiacov. V roku 2009  
      navštívilo Poradňu zdravia celkom 115 klientov a poradňu odvykania od fajčenia 29    
      klientov. 
     
4. Realizovať vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia  
o  študentov verejného zdravotníctva 
o  študentov ošetrovateľstva 
o  študentov pedagogiky 
o  zdravotníckych pracovníkov 
o  iných zdravotníckych pracovníkov 
o pedagógov 
     Plnenie úlohy:     Oddelenie podpory zdravia sa podieľa na vzdelávaní vybraných  
     skupín  obyvateľov regiónov  Senica  a Skalica a to formou prednášok, seminárov, besied,  
     putovných výstav pre zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov, pedagógov,  
     študentov verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva. V roku 2009 boli  
     uskutočnené celkove 4 aktivity.  
         
     Úloha sa plní priebežne, v prvom polroku 2009  RUVZ  Senica  
     zabezpečoval študijnú prax  2 študentkám  . 
     Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne 
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Úloha 
5. Podieľať sa na príprave vypracovania Národného programu prevencie obezity 
a nadváhy 
    V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Monitoring stravovacích zvyklostí   
a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných      
rizík spojených s konzumáciou jedál“ bol vykonaný dotazníkový prieskum,        
antropometrické vyšetrenia detí a odbery vzoriek celodennej stravy a nápojov (120 detí vo      
veku 4 - 6  rokov) V  spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici sme       
zrealizovali interaktívne besedy na tému „ Zdravá výživa“ pre žiakov základných škôl ( 363 
žiakov). Ich  cieľom bola podpora  zdravého spôsobu života s dôrazom na zdravú výživu, 
objasnenie zásad racionálnej výživy vrátane stravovacieho režimu. Súčasne im boli      
poskytnuté aj zdravotno- výchovný materiály. Pri príležitosti   Dní zdravia v Skalici sme      
pripravili pre žiakov I. a II. stupňa skalických základných škôl kvíz o zdravej výžive.      
V spolupráci so Slovenskou gymnastickou federáciou a ďalšími  organizátormi sme sa      
zúčastnili v rámci projektu GYM F!T  podujatia „BUĎ F!T s gymnastikou“, na ktorom      
sme okrem antropometrického vyšetrenia detí, zabezpečili poradenstvo a distribúciu  
zdravotno - výchovných materiálov s tématikou zdravej výživy (300 detí).          
V spolupráci so základnými školami v okrese Senica sme uskutočnili prednášky o zdravej 
výžive, ktorých sa zúčastnilo 58 žiakov. V miestnej tlači sme publikovali 2 články o zdravej 
výžive, v 1 prípade sme pripravili podklady pre článok do miestneho týždenníka        
a miestnej televízii sme poskytli interviu na túto tému. 
V poradni zdravej výživy sme zrealizovali 3 vyšetrenia u 1 klienta. Vyšetrenia boli     
zamerané na zistenie antropometrických údajov, dotazníkovou metódou bolo zisťované      
zloženie jedálneho lístka a jeho následné spracovanie pomocou programu Alimenta. Na      
základe zistení boli klientovi poskytnuté informácie, ktoré slúžia na zlepšenie jeho             
zdravotného stavu, odstránenie zistených nedostatkov v doterajšom stravovaní        
a v životnom štýle. 
         
 
D. OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
Charakteristika 
Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové 
opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch 
zdravia, starostlivosť o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu správneho životného 
štýlu detí a mládeže a výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru. 
 
Ciele 
Dosiahnuť ozdravenie výživy a tým účinne predchádzať výskytu viacerých tzv. civilizačných 
ochorení, najmä srdcovocievnych a niektorých nádorových so závažnými celospoločenskými 
a ľudskými dopadmi. 
Podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže mohlo 
plniť svoje funkcie (optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny so 
zamestnanými matkami, výchovno-vzdelávacia úloha), čo bude mať v konečnom dôsledku 
pozitívny dopad na zdravie. 
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Úlohy 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy. 
      Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne. 
V spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici sme zrealizovali interaktívne 
besedy na tému „ Zdravá výživa“ pre žiakov základných škôl ( 363 žiakov). Ich cieľom bola 
podpora  zdravého spôsobu života s dôrazom na zdravú výživu, objasnenie zásad racionálnej 
výživy vrátane stravovacieho režimu. Súčasne im boli poskytnuté aj zdravotno- výchovný 
materiály. Pri príležitosti   Dní zdravia v Skalici sme pripravili pre žiakov I. a II. stupňa 
skalických základných škôl kvíz o zdravej výžive. V spolupráci so Slovenskou gymnastickou 
federáciou a ďalšími  organizátormi sme sa zúčastnili v rámci projektu GYM F!T  podujatia 
„BUĎ F!T s gymnastikou“ , na ktorom sme okrem antropometrického merania detí, 
zabezpečili poradenstvo a distribúciu zdravotno-výchovných materiálov s tématikou zdravej 
výživy (300 detí). V miestnej tlači sme publikovali 2 články o zdravej výžive, v 1 prípade sme 
pripravili podklady pre článok do miestneho týždenníka  a miestnej televízii sme poskytli 
interviu na túto tému. V spolupráci so základnými školami v okrese Senica sme uskutočnili 
prednášky o zdravej výžive, ktorých sa zúčastnilo 58 žiakov. ŠZD v zariadeniach  spoločného 
stravovania pre deti a mládež (96 kontrol)  sme sa sústredili na kontrolu jedálnych lístkov, 
pestrosti stravy, zabezpečenie pitného režimu, zaraďovanie čerstvého ovocia  a zeleniny, 
mlieka  a mliečnych výrobkov a taktiež sledujeme, či sa v jedálnych lístkoch nevyskytujú 
epidemiologicky rizikové potraviny. V školských bufetoch je kontrolovaný sortiment 
predávaných výrobkov. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 
Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne. 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru  je kontrolované zloženie jedálnych lístkov,  
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe pri výrobe pokrmov a nápojov a dodržiavanie 
prevádzkových poriadkov. V prípade potreby sú realizované konzultácie s kompetentnými 
osobami ohľadne zásad zdravej výživy. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania 
Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne.  
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru je  kontrolované zloženie jedálnych lístkov. 
V náväznosti na vykonané kontroly sú realizované konzultácie s kompetentnými osobami 
ohľadne zásad zdravej výživy s dôrazom na dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych 
výrobkov. Taktiež v rámci zdravotno-výchovných aktivít je kladený dôraz na ich konzumáciu 
a ich priaznivé účinky na vyvíjajúci sa organizmus. Školský mliečny program je realizovaný 
len v okrese Skalica. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne  
Zrealizované zdravotno-výchovné aktivity – prednášky a besedy na tému „Zdravá výživa“ 
a poradenská  činnosť v poradni zdravej výživy sú zamerané na podporu pitného režimu 
s dôrazom na požívanie zdravotne vyhovujúcich nápojov. V súvislosti s výkonom štátneho 
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zdravotného dozoru  sú realizované konzultácie s kompetentnými osobami ohľadne zásad 
zdravej výživy, je kontrolované zloženie jedálnych lístkov, dodržiavanie zásad správnej 
výrobnej praxe, zásobovanie zariadení pitnou vodou, spôsob realizácie pitného režimu, druh 
podávaných nápojov a sortiment v školských bufetoch. 
 
Cieľ 
Podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladých ľudí, a tým docieliť ich vyšší záujem 
o aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí - pohybová aktivita vrátane športovej 
činnosti, či už na úrovni záujmovej alebo organizovanej, cieľavedomé a zmysluplné trávenie 
voľného času (záujmová činnosť), čo okrem priameho pozitívneho dopadu na zdravie vytvorí 
optimálne podmienky aj na obmedzovanie požiadavky mladých ľudí po drogách (alkohol, 
tabak, nelegálne drogy). 
 
Úlohy 
 
5. Podporovať napĺňania bodov  vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
      Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne. 
Pracovníčky Poradenského centra podpory zdravia uskutočnili na školách 4 prednášky 
s tématikou boja proti drogám a drogovým závislostiam, ktorých sa zúčastnilo 171 žiakov. 
Pracovníci oddelenia sa zúčastnili troch odborných školiacich akcií s uvedenou tématikou. 
V zariadeniach pre deti a mládež sme vykonali 64 kontrol dodržiavania zákazu fajčenia. 
Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušenie zákona o ochrane nefajčiarov.  
 
6. Na regionálnej úrovni vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych 
epidemiologických prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania 
návykových látok u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a 
vysokých škôl  s cieľom zmapovania trendov v tejto oblasti 
Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne podľa požiadaviek gestora.  
       V roku 2009 prieskum nebol  realizovaný. 
 
 
E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
Charakteristika 
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím Rámcového dohovoru 
o kontrole tabaku 4. decembra 2003 uznesením č. 667. Následne nato ratifikačný protokol 
o uzavretí bol odovzdaný v sídle Organizácie Spojených národov  4. mája 2004, čím sa 
Slovensko zaradilo medzi prvých trinásť štátov sveta, ktoré ho odovzdali. Na procese 
prípravy a prijímania dohovoru participovala Európska komisia, ktorá pokladá prevenciu 
fajčenia a kontrolu tabaku za jednu z prioritných oblastí verejného zdravotníctva.  
 
Úlohy 
 
1. Na regionálnej  úrovni sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane 
nefajčiarov na základe oznámení kontrolných inštitúcií 
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Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne a výkon kontrol je zameraný  najmä na povinnosti      
prevádzkovateľov ( zákaz fajčenia, varovné označenie a pod. ). V roku 2009 bolo      
vykonaných 508 kontrol dodržiavania zákazu fajčenia . 
  
2. Vyhodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2009 v regióne Senica a 
Skalica 
Plnenie úlohy:  V roku 2009 sa nerealizuje sa . 
 
3.  Vyškoliť koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov na 
základných a stredných školách v regióne Senica a Skalica 
Plnenie úlohy:    Realizovala sa v roku 2008. 
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Charakteristika 
Imunizačný program zahŕňa sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním, realizáciu imunizácie obyvateľstva a kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, 
sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický efekt). Udržanie a zvyšovanie 
úrovne zaočkovanosti je stálou prioritnou úlohou zdravotníctva. Neplnenie imunizačného 
programu by malo závažný dopad na zdravotný stav celej populácie. Okrem zdravotného 
hľadiska by vzostup chorobnosti, vznik epidémií ako aj výskyt ochorení, ktoré sa už na 
Slovensku vďaka očkovaniu nevyskytujú, mal aj závažný ekonomický dopad so všetkými 
dôsledkami, ktoré z poškodenia zdravia vyplývajú. 
Imunizačný program sa zabezpečuje v súlade s cieľmi programu SZO č.7 "Zdravie pre 
všetkých v 21.storočí". Tieto ciele predpokladajú v roku 2008 eradikáciu detskej obrny vo 
svete, elimináciu osýpok a neonatálneho tetanu, redukciu nových nosičov vírusu hepatitídy 
typu B minimálne o 80 %, zníženie incidencie mumpsu, čierneho kašľa a invazívnych 
hemofilových infekcií pod 1/100 000 obyvateľov, zníženie incidencie záškrtu pod 0,1/100 
000 obyvateľov, zníženie výskytu kongenitálneho rubeolového syndrómu pod 0,01/100 000 
pôrodov a zníženie incidencie ďalších infekčných ochorení v časovom horizonte 10 - 15 
rokov.   
 
Cieľ 
Cieľom imunizačného programu v Slovenskej republike je znížiť až eliminovať výskyt 
infekčných ochorení systematickým a komplexným zabezpečovaním imunizácie najmä 
detskej populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia výskytu 
vybraných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.   
 
Úlohy 
1. Vykonávať kontrolu imunizácie ,  u ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade s odporúčaniami 
Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ.  
2. Vyhodnotenie okresnej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v okrese. 
      Plnenie úlohy:  Úloha sa plní počas celého roka priebežne v okresoch Senica a Skalica.  
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      Kontrola imunizácie u ochorení preventabilných očkovaním sa vykonáva   
 v súlade  s odporúčaniami SZO a krajinami EÚ. Kontrola očkovania prebehla  k  31.8.2009. 
Zaočkovanosť u detí v okrese Senica bola 91,6% -100% a  v okrese Skalica 98% - 100%. 
Nízka zaočkovanosť v obidvoch okresoch bola u novorodencov očkovacou látkou BCG 
z dôvodu  nedonosenosti, nízkej pôrodnej váhy, kontraindikáciám a nedostavenia sa  detí na 
očkovanie.  Zaočkovanosť pacientov v dialyzačnom programe bola na 100%.  V sledovanom 
období neboli hlásené žiadne  reakcie po očkovaní a pri kontrole uchovávania očkovacích 
látok v ambulanciách neboli zistené závažné nedostatky. 
V rámci poradenstva bolo vykonaných 62 konzultácií ohľadom očkovania detí a dospelých. 
 
 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
Charakteristika  
Ochrana a podpora zdravia pracujúcej populácie je jedným zo základných predpokladov 
ekonomickej prosperity a  rozvoja spoločnosti. Činnosť orgánov verejného zdravotníctva sa 
zameriava na  pracoviská s výskytom  zdraviu škodlivých faktorov  práce a pracovného 
prostredia, ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie ľudí tým, že predstavujú reálne 
zdravotné riziká. Ide najmä o zdravotné riziká z fyzikálnych faktorov, chemických faktorov 
vrátane karcinogénnych a mutagénnych faktorov,  biologických faktorov, fyzickej záťaže pri 
práci a psychickej pracovnej záťaže. Výkonom štátneho zdravotného dozoru sa kontroluje 
plnenie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav v oblasti ochrany 
zdravia pri práci harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. 
V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh  v oblasti verejného zdravotníctva dosiahnuť pre 
pracujúcu populáciu  v  SR kvalitné pracovné zdravotné služby. Tieto služby priamo na 
pracovisku zamestnávateľa zabezpečia integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania 
a pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia, s dôrazom na zdravotnú, pracovnú 
a funkčnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich zamestnania s cieľom udržať 
práceschopnosť zamestnancov. Tento systém, ktorý garantuje najlepšiu prevenciu a zníženie 
nákladov na odškodnenie chorôb z povolania alebo iných ochorení súvisiacich s prácou, sa 
v súčasnosti v SR začína budovať. Snahou je zabezpečiť u  všetkých zamestnávateľov 
prostredníctvom týchto služieb dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 
Ciele 
Na zabezpečenie zlepšenia zdravotného stavu pracujúcej populácie je potrebné odborne 
usmerňovať prijímanie efektívnych preventívnych a ochranných opatrení povinnými 
subjektami  a identifikovať na pracoviskách zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného 
prostredia, kategorizovať pracovné činnosti zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík z 
dôvodu zabezpečenia zvýšeného zdravotného dohľadu pre zamestnancov spolu s výkonom 
cielených lekárskych preventívnych prehliadok. Dosiahnutiu tohto cieľa napomáha aj 
realizácia intervenčných programov na zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov. 
Ukazovateľom efektívnosti realizovaných opatrení zameraných na  prevenciu  a ochranu 
zdravia pri práci je postupné znižovanie počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 
a miery zdravotného rizika pri práci  ako aj  výskytu chorôb z povolania a iných poškodení 
zdravia z práce. 
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Dôležitým predpokladom na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pracujúcej 
populácie v SR je najmä zodpovedný prístup zamestnávateľov k ochrane a podpore zdravia 
zamestnancov a vytvorenie funkčného systému pracovných zdravotných služieb.  
 
Úlohy 
1. Spolupracovať na znižovaní miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
      Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne. 
V rámci plnenia tejto úlohy sme v roku 2009 vydali 19 rozhodnutí o rizikových prácach, v 12 
organizáciách boli rizikové práce prehodnotené, v 5 firmách boli rizikové práce zrušené, novo 
vyhlásené rizikové práce boli v 2 firmách.  
V súčasnej dobe evidujeme v okrese Senica 829 zamestnancov v riziku, z toho 276 žien. 
Prevládajúcim faktorom je hluk s počtom exponovaných zamestnancov 750, z toho 243 žien. 
V okrese Skalica evidujeme 2132 zamestnancov, z toho 301 žien. Prevládajúcim rizikovým 
faktorom je hluk s počtom exponovaných zamestnancov 2041, z toho 243 žien. V rámci tejto 
úlohy bolo vyplnených 98 dotazníkov H o informovanosti zamestnancov. 
Situáciu v počte exponovaných zamestnancov rizikovými faktormi sledujeme, ale 
prognózovanie nie je jednoznačné, nakoľko niektoré prevádzky s určenými rizikovými 
prácami svoju prevádzku obmedzili, resp. zastavili z dôvodu ekonomickej krízy. 
Podľa Nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci sme v priebehu roka 2009  v rámci výkonu ŠZD 
vykonali 38 previerok ukončených záznamom, v 5 prípadoch išlo o novú prevádzku. V 9 
prípadoch boli prejednané zistené nedostatky a uložené pokyny na ich odstránenie. Bolo 
vydaných 13 rozhodnutí o odsúhlasení prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými 
faktormi. V rámci tejto úlohy bolo vyplnených 40 dotazníkov C o informovanosti 
zamestnancov. V roku 2009 sme nezaznamenali žiadnu mimoriadnu situáciu ani haváriu 
spôsobenú nesprávnym použitím jedovatých látok. Problémom ostáva naďalej hodnotenie 
rizík jedovatých a veľmi jedovatých látok. Menšie problémy sa vyskytli pri vypracovaní 
prevádzkových poriadkov.  
V rámci  uplatňovania požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z.z, ktorým sa mení 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
a Nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z.z. o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci realizujeme prostredníctvom výkonu ŠZD. 
V okresoch Senica a Skalica evidujeme menšie firmy, ktoré prevažne spracovávajú tvrdé 
drevo a NsP Skalica, v ktorej sa aplikujú cytostatiká. Evidujeme jednu organizáciu, ktorá má 
oprávnenie na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. V rámci 
výkonu ŠZD bolo zistené, že fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré 
prevádzkujú pneuservisy používajú pri opravách pneumatík skupinu lepidiel, ktoré sú podľa 
NV SR č. 356/2006 Z.z. zaradené do kategórie 2 ako pravdepodobný karcinogén. Uvedené 
lepidlá obsahujú trichlóretylén. 
       V roku 2009 sme prešetrovali  2 podozrenie na chorobu z povolania položka č. 29  zozna- 
        mu chorôb z povolania, z ktorých bolo 1 potvrdené.  
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2. Spolupracovať na realizácii intervenčných aktivít zameraných na ochranu 
a podporu zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne, zameriavame sa na konzultácie a poradenskú        
činnosť.   
V rámci kampane „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“, ktorá sa uskutočnila počas 
Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spolupráci s Európskou 
agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sme realizovali nasledujúce aktivity: 
v mesiaci október boli na internetových stránkach mesta Senica a Skalica  uverejnený článok 
Európska kampaň „Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík“ a pozvánky na deň  otvorených 
dverí v RÚVZ Senica, ktorý sa konal dňa 20.10.2009.  
Dňa 21.10.2009 sa konal odborný seminár pre malých a stredných podnikateľov pod názvom 
„Hodnotenie rizík“.  
Odborný seminár pre zdravotníckych pracovníkov „Hodnotenie rizík v zdravotníctve“ sa 
konal dňa 22.10.2009. 
Kampaň „Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík“ bola realizovaná vo výrobnom podniku INA 
Skalica formou interaktívneho hodnotenia rizík zameraného na stredný a vrcholový 
manažment firmy. Pri zisťovaní znalostí a zručností hodnotenia rizík manažérov bol využitý 
dotazník, ktorý slúžil ako podkladový materiál pri následných praktických ukážkach 
uplatnenia hodnotenia rizík priamo na pracoviskách.  
Na internetovej stránke RÚVZ Senica sme uverejnili informácie o kampani „Zdravé 
pracoviská - hodnotenie rizík“ a základné podkladové materiály pre hodnotenie rizík.  
   
3. Vykonávať efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
       Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne. 
       V rámci štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách okresov Senica a Skalica bolo za        
rok 2009 vykonaných 193 previerok. Organizáciám, kde boli zistené nedostatky, boli        
v 12 prípadoch rozhodnutím  uložené pokyny na ich odstránenie.  
 
4. Vykonávať efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne. 
       V rámci štátneho zdravotného dozoru zameraného na využívanie pracovných 
zdravotných služieb za rok 2009 bolo vykonaných  134 previerok.  
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H. OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
Charakteristika 
Je preukázané,  že životné prostredie ovplyvňuje zdravie ľudí viac než ich genetické danosti 
či úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Táto skutočnosť zaraďuje faktory životného 
prostredia medzi významné determinanty zdravia, pričom ich význam je o to závažnejší,  že 
ich jednotlivec nemôže v rozhodujúcej miere ovplyvniť. Preto zabezpečovanie 
systematického dohľadu a kontroly štátu nad faktormi životného prostredia ako  sú pitná 
voda, bezpečné využívanie prírodných vôd na rekreáciu, environmentálny hluk,  chemické, 
mikrobiologické, biologické a fyzikálne škodliviny vo vnútornom prostredí, vplyvy 
extrémneho počasia, a hodnotenie účinkov týchto faktorov vo vzťahu k zdraviu 
a posudzovanie  únosnosti zdravotných rizík, je základnou  úlohou verejného zdravotníctva na 
úseku hygieny životného prostredia.     
 
Ciele 
Cieľom je dosiahnuť zlepšenie zdravotného obyvateľstva, predovšetkým detskej populácie, 
prostredníctvom  cielených opatrení a špecifických nástrojov zameraných na znižovanie rizík, 
ktoré plynú z nevhodného fyzikálneho prostredia – podmienok bývania, pri poskytovaní 
služieb obyvateľstvu, rekreácii a športových  aktivitách, a z vykonávania rôznych ľudských 
aktivít.  
 
Úlohy 
I. Podieľať sa na realizácii akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov 
SR III s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
     Plnenie úlohy: plní sa priebežne v spolupráci s oddelením HDM 
       
1.1  Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
 
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie detí 
 
Regionálny prioritný cieľ I 
 
Cieľ:  

 Zameranie sa na prevenciu a podstatné zníženie chorobnosti a úmrtnosti 
v dôsledku porúch tráviaceho ústrojenstva a ostatných zdravotných dopadov tak, aby sa 
zabezpečilo prijatie primeraných opatrení na zlepšenie prístupu k bezpečnej a cenovo 
prístupnej vode a primeranej hygieny pre všetky deti (CEHAPE, WHO). 
 
Prioritné ciele na národnej úrovni: 
 
- Zvyšovanie počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov 
a pozitívne ovplyvňovanie trendu vývoja kvality pitnej vody v zdravotne významných 
ukazovateľoch, a tým minimalizovanie rizika ohrozenia zdravia v dôsledku používania vody 
na pitie. 
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- Dokončenie rozostavaných verejných vodovodov a budovanie nových vodárenských 
zdrojov, resp. rozšírenie využívania jestvujúcich vodárenských zdrojov a príslušných 
vodárenských zariadení pre výstavbu nových verejných vodovodov v obciach 
- Zabezpečenie zodpovedajúceho monitoringu podzemných a povrchových vôd, 
zameraného na kľúčové parametre zhoršujúce kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd 
pre pitné účely.  
- Podporovanie aktivít  samospráv v ich snahe zlepšiť životné podmienky detí žijúcich 
v segregovaných rómskych osadách s cieľom umožniť im prístup k čistej nezávadnej vode 
a primárnej hygiene, a tak znížiť riziko vzniku ochorení. 
- Zvyšovanie informovanosti verejnosti a detí v rámci výchovy a vzdelávania o potrebe 
konzumácie zdravotne nezávadnej pitnej vode a o rizikách, ktoré pochádzajú z vody 
 
Aktivity:    
1. Zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov  
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov bude vyhodnotené 
k 31.12.2009 a uverejnené vo výročnej správe RÚVZ Senica. 
   
2. Sledovať dopady na zdravie u detskej populácie z poklesu spotreby pitnej vody 
u obyvateľov SR (dopad zvyšovania ceny vody za pitnú vodu) 
- akútne prenosné ochorenia, kde faktorom prenosu bola voda neboli hlásené a taktiež ani 
methemoglobinémia u dojčiat nebola hlásená  
 
3. Monitorovanie ťažkých kovov a dusíkatých látok v podzemných vodách so 
zameraním na zníženie rizika ochorení a poškodenia zdravia 
- RÚVZ Senica nevykonáva 
 
4. Zaviesť monitorovanie kvality vôd na kúpanie v prírodných rekreačných oblastiach. 
- úloha sa plní priebežne v súlade s platnou legislatívou. Využíva sa jednotný informačný 
systém o kvalite vody na kúpanie a kúpaliská. 
 
5. Realizovať program podpory rozvoja sociálnych služieb a ďalších činností na 
predchádzanie a na zmierňovanie chudoby a podporu sociálnej inklúzie. 
- RÚVZ Senica nerieši 
 
6. Vo vyučovacom procese posilniť zvýšenie informovanosti o potrebe konzumácie 
zdravotne nezávadnej pitnej vody  
- prednášky a besedy zamerané na zdravú výživu (19 interaktívnych prednášok), pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru informovanie pedagógov a pracovníkov zariadení 
školského stravovania o potrebe konzumácie zdravotne nezávadnej pitnej vody  
 
7. Zapracovať problematiku pitného režimu do Koncepcie rozvoja školského 
stravovania ako aj do priorít školského stravovania  
- v zariadeniach pravidelná kontrola pitného režimu – zabezpečenie, realizácia, kvalita  
podávaných nápojov ( v školskom stravovaní platí, že ku každému jedlu je podávaný nápoj, 
počas dňa majú deti k dispozícii nápoj) 
 
 

648



Regionálny prioritný cieľ II. 
 
Cieľ:  

 zameranie na prevenciu a podstatné zníženie zdravotných dôsledkov z dôvodu 
nehôd a úrazov a pokračovanie v znižovaní chorobnosti v dôsledku nedostatočnej fyzickej 
aktivity, a to podporovaním bezpečných, spoľahlivých a vhodných ľudských obydlí pre 
všetky deti. 

 zameranie sa  na celkovú úmrtnosť a chorobnosť detí a mládeže v dôsledku 
externých príčin (CEHAPE, WHO).  
 
Prioritné ciele na národnej úrovni:  
 
- zjednotenie a zdokonalenie  informačného systému úrazov detí a mladistvých v SR 
- zvyšovanie všeobecnej uvedomelosti a diskutovanie o rizikách ŽP s pacientmi, 
rodičmi, vychovávateľmi a médiami (mamičky a deti, predškolské a školské zariadenia, 
názorné pomôcky pri environmentálnej výchove detí ako aj ostatnej verejnosti) 
- obhajovanie zdravšieho, bezpečnejšieho a čistejšieho ŽP pre deti ako vysokú prioritu 
na úrovni rozhodovacích procesov  
- zvyšovanie informovanosti a edukácie  rodičov o dôležitosti vychovávať u detí od 
ranného detstva také správanie v doprave, aby znižovalo riziká úrazov  
- znižovanie nadváhy a obezity ako aj chorobnosti v dôsledku nedostatočnej fyzického 
pohybu zvyšovaním telesnej aktivity detí v každodennom živote 
- zachovanie a starostlivosť o chránené územia národnej sústavy CHÚ, ako aj súvislej 
európskej sústavy CHÚ Natura 2000 pre vytváranie predpokladu pre pobyt a pohyb 
v zdravom prostredí (v prírode) 
 
Aktivity: 
 
8. Zaviesť register sledovania úrazovosti detí a mladistvých v dôsledku vonkajších 
príčin na národnej úrovni 
 (Podaktivity): 
a.  Realizácia pilotného projektu úrazovosti detí a mladistvých s cieľom navrhnúť vhodný     
formulár, systém zberu, hlásenia a spracovania úrazov  
b. Analýza nákladov na ošetrenie a liečbu úrazov a poúrazových stavov 
 
9. V spolupráci so školskými a predškolskými zariadeniami vypracovať zdravotno-
výchovné materiály/pomôcky pre environmentálnu výchovu so zameraním na prevenciu 
úrazov v oblasti cestnej dopravy, športových aktivít, v domácnostiach 
- všetkým zariadeniam v oboch okresoch sú priebežne poskytované zdravotno-výchovné 
materiály/pomôcky pre environmentálnu výchovu so zameraním na prevenciu úrazov 
v oblasti cestnej dopravy, športových aktivít, v domácnostiach 
 
10. Minimalizovať negatívne vplyvy súvisiace s výstavbou dopravnej infraštruktúry na 
životné prostredie a zdravie obyvateľov 
- uplatňujeme pri výkone ŠZD a posudkovej činnosti úradu 
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11. Realizovať Plán rekonštrukcie a budovania náučných chodníkov a náučných lokalít 
v chránených územiach do roku 2010 
 
12. V rámci Koncepcie rozvoja dopravných ihrísk do roku 2005 s výhľadom do roku 
2010 venovať zvýšenú pozornosť aj výchove k bezpečnosti na cestách a prevencii 
úrazovosti  
- v rámci možností miest a obcí oboch okresov sa pokračuje vo výstavbe a rekonštrukcii 
detských ihrísk, zrekonštruované verejné detské ihriská, detské ihriská pri zariadeniach pre 
deti a mládež sú priebežne kontrolované, bol zrealizovaný dotazníkový prieskum s tématikou 
úrazovosti u detí (150 detí) a zúčastnili sme sa bezpečnostno-preventívnej akcie pre žiakov 
senických základných škôl „Na prázdniny bezpečne“  
       
Regionálny prioritný cieľ III 
 
Cieľ:  

 Zameranie sa na prevenciu a zníženie respiračných ochorení spôsobených 
znečisteným vzduchom vo vnútri aj vonku, čím sa prispeje k zníženiu frekvencie výskytu 
astmatických záchvatov a k životu deti v prostredí s čistým ovzduším. 

 Zameranie na  zníženie chorobnosti a úmrtnosti z dôvodu akútnych aj chronických 
respiračných ochorení u detí a mládeže (CEHAPE, WHO). 
 
Prioritné ciele na národnej úrovni: 
 
- Zníženie počtu fajčiarov a  prevencia fajčenia hlavne u detí, dospelých a tehotných žien  
- Monitorovanie koncentrácie zdravotne významných škodlivín (PM10, PM2,5) vo 
vonkajšom ovzduší ako aj vo vnútornom prostredí budov  
- Ochrana zdravia obyvateľstva cestou eliminácie alebo redukcie na minimum tých zložiek 
prostredia obytných budov, ktoré sú známe ako ohrozujúce zdravie človeka. 
- Tvorba zdravých budov, ktoré redukujú príležitosť vzniku ochorení súvisiacich s pobytom 
v budove, alergických reakcií, astmatických atakov zapríčinených  chemickými látkami, 
peľmi, plesňami, prachom a inými škodlivinami. 
- Zabezpečovanie ochrany biodiverzity a prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 
prostredníctvom eliminácie inváznych druhov rastlín na predchádzanie vzniku rôznych 
alergických reakcií u ľudí. 
- Zabezpečovanie ochrany a udržiavanie plôch s klimatickými podmienkami vhodnými na 
liečenie. 
- Zvyšovanie uvedomenia obyvateľstva o významnosti a dôležitosti zdravého prostredia 
budov.  
 
Aktivity:  
 
13. Vypracovať program zameraný na zníženie výskytu fajčenia hlavne u detí, 
mládeže a u tehotných žien. 
 
14. Realizovať intervenčné projekty so zameraní na výchovu a vzdelávanie detí, 
mládeže a učiteľov v prevencii fajčenia  
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15. Vypracovať projekt „ Kvalita vnútorného ovzdušia v panelových bytoch 
a rodinných domoch“ so zameraním na zdravotný stav bývajúcich, hlavne detí 
 
16. Projekt „Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách. Prevencia a zníženie 
respiračných ochorení“  
   
17. Poskytovať prístup a bezpečnosť vo vybraných sprístupnených jaskyniach SR 
(Jasovskej j., Bystrianskej j., Belianskej j.) na umožnenie prevádzkovania detskej 
speleoterapie a ozdravených speleoklimatických pobytov detí a mládeže. 
 
18. Vypracovať projekt: Zhodnotenie stavu súčasných lokalít určených na liečenie 
z dôvodu vhodných klimatických podmienok. Na základe tohto zhodnotenia navrhnúť 
vhodné opatrenia v zmysle ochrany a udržania, resp. rozšírenia plôch vhodných na 
liečenie (sieť liečebných kúpeľov).  
 
19. Rozšíriť monitorovania polietavého prachu (tuhé častice) PM 2,5 na ďalšie 
monitorovacie stanice v rámci Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia 
 
20. Vytvoriť Národnú stratégiu inváznych druhov a akčný plán, ako aj odstraňovať 
invázne druhy rastlín v chránených územiach, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie. 
 
21. Zlepšenie technického stavu budov škôl, školských zariadení a školských areálov 
s presadzovaním  finančnej podpory  na obnovu školských  budov podľa 
harmonogramu zriaďovateľov škôl. Spolupracovať s rezortom zdravotníctva pri 
realizácii preventívnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v školách tak, aby sa 
znižovala chorobnosť na respiračné ochorenia 
- nariaďovanie odstránenia nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru, 
poučenie pracovníkov o preventívnych opatreniach počas prevádzky zariadenia vetranie, 
prevádzková hygiena ( 159 kontrol, 29 odobratých vzoriek piesku – z toho 3 nevyhovujúce – 
2 z verejných pieskovísk, 1 z pieskoviska pri MŠ), boli zrealizované rekonštrukcie 7 škôl  
 
22. Výskumná úloha zameraná na hygienické nedostatky prejavujúce sa plesňami 
najmä v budovách na bývanie 
 
23. Výskumná úloha zameraná na škodliviny negatívne pôsobiace na zdravie 
v školských budovách a budovách na bývanie 
 
24. Sledovanie počtu obyvateľov bývajúcich v subštandardných podmienkach 
 
Regionálny prioritný cieľ IV. 
 
Cieľ:  

 Zameranie na zníženie rizika ochorení a poškodenia zdravia v dôsledku účinku 
nebezpečných chemických látok (napr. ťažkých kovov), fyzikálnych javov (napr. nadmerný 
hluk) a biologických látok, ako aj prácu v nebezpečnom prostredí v období tehotenstva, 
detstva a dospievania. 
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 Zameranie sa na zníženie výskytu zhubnej a nezhubnej rakoviny kože v neskoršom 
veku, a zároveň aj ostatných foriem rakoviny s pôvodom v detstve (CEHAPE, WHO). 
 
Prioritné ciele na národnej úrovni: 
- zníženie účinkov nebezpečných chemických látok, fyzikálnych javov a biologických 
látok na deti a tehotné ženy na takú úroveň, ktorá nepôsobí škodlivo na zdravie   
- zabezpečenie, aby sa na trh pre spotrebiteľov dostali chemické látky a prípravky 
len s minimálnymi rizikami pre ľudí, zvieratá a životné prostredie v zmysle platných 
zákonov a v súlade so smernicami EÚ, a tým ochraňovať spotrebiteľov pred možnými 
nepriaznivými účinkami nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických 
prípravkov – podľa požiadaviek hlásenia RAPEX  vykonávané kontroly výskytu 
nebezpečných výrobkov na trhu a ich následného stiahnutia z trhu  
- ochrana detí pred nadmerným hlukom doma aj v škole  
- zabezpečenie príslušných informácií a testovanie účinkov chemických látok, 
produktov a technológií (BAT) na vyvíjajúce sa organizmy ešte predtým, ako sa dostanú na 
trh a vypustia sa do životného prostredia  
- získanie objektívnych informácií o stave monitorovaných zložiek, zmien a trendov 
kontaminácie cudzorodými látkami vrátane dioxínov v potravinách a krmivách za určité 
časové obdobie, hodnotenie rizík, expozície obyvateľstva uvedenými kontaminantmi, ktorých 
zdrojom sú potraviny a použitie týchto výsledkov monitoringu ako podkladu pre prijímanie 
okamžitých a preventívnych opatrení  
 
Aktivity  
 
25. Osvetová činnosť v podobe kvalitnej internetovej prezentácie na zobrazovanie 
nameraných údajov UV indexu na základe meraní celkového ozónu a ultrafialového žiarenia 
a jeho predpoveď s využitím údajov rádiosondážnych meraní. Šírenie informácií o škodlivých 
účinkoch slnečného UV žiarenia, najmä so zameraním na mladú generáciu, prispôsobenie 
grafiky a symboliky v prezentácii odporúčaniam WMO a WHO  
 
26. Pokračovať v monitoringu cudzorodých látok v potravinách a krmivách.  
 
27. Zabezpečiť monitorovanie hladín dioxínov v potravinách a krmivách.  
 
28. Posudzovanie dovozov vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktoré sú obmedzené na určité použitie pre ich účinky na trhu život a 
zdravie ľudí a na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických 
látkach a chemických prípravkov v znení neskorších predpisov. 
 
29. Vykonávanie kontrol Slovenskou obchodnou inšpekciou malospotrebiteľského balenia 
nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov na trhu z hľadiska 
ochrany zdravia a životného prostredia v zmysle zákona NR SR č. 163/2001 Z.z. 
o chemických látkach a chemických prípravkov v znení neskorších predpisov. 
 
30. Vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov aglomerácií, väčších 
pozemných komunikácií, väčších železničných dráh a väčších letísk, a s tým súvisiace 
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meranie expozície obyvateľstva záťaži hlukom vo vonkajšom prostredí v súlade so smernicou 
2002/49/EC. 
 
II. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
       Plnenie úlohy: vo vyhodnocovanom období nebolo potrebné prijať vzhľadom na 
vyhovujúcu kvalitu pitných vôd žiadne opatrenia. Na prírodnom kúpalisku Gazarka už 
začiatkom sezóny bola zistená biologická závadnosť vody (vodný kvet, sinice). Bol vydaný 
zákaz kúpania.   
 
III. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
      Plnenie úlohy:            
      Monitoring  pitných vôd bol zabezpečovaný v roku 2009 na verejných vodovodoch 
v okresoch Senica a Skalica. Bolo odobratých 140 vzoriek vôd na laboratórne vyšetrenie na 
54 odberných miestach. Monitoring vôd prírodných kúpalísk sa započal pred začiatkom 
kúpacej sezóny a pokračoval v dvojtýždňových intervaloch v lokalitách Kunovská priehrada 
a Gazarka v Šaštíne - Strážoch. Správa o pripravenosti kúpacích lokalít bola zaslaná v termíne 
do 15.06.2009.  
       Počas kúpacej sezóny bolo odobratých 24 vzoriek vôd z kúpalísk a 19 vzoriek vôd 
z prírodných kúpalísk. 
 
 
I. ROZVOJ  INFORMÁCIE  SYSTÉMU RÚVZ SENICA 
 
Charakteristika 
Informačný systém RÚVZ  v Senici (ďalej „IS RÚVZ“) slúži pre zber, spracovanie, analýzu a 
archivovanie údajov vznikajúcich činnosťou všetkých odborných útvarov RÚVZ, ktoré majú 
bezprostredný, ako aj dlhodobý vzťah ku zdravotnému stavu obyvateľstva okresov Senica a 
Skalica. Bezprostredný cieľ budovania a prevádzkovania IS RUVZ je získať  aktuálne 
informácie  o  situácii v oblasti verejného zdravia na území okresov Senica a Skalica, ako aj o 
faktoroch, ktoré tento stav ovplyvňujú, na základe ktorých môžu štátne orgány  verejného 
zdravotníctva prijímať operatívne a taktické opatrenia k riešeniu aktuálnych potrieb v reálnom 
čase.  
 
Cieľ 
Dlhodobý cieľ budovania a prevádzkovania IS RUVZ je snaha vytvoriť kvalifikovanú, bohatú 
bázu údajov o zdravotnom stave obyvateľstva okresov Senica a Skalica a o faktoroch 
verejného zdravia, ktoré zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňujú, aby bolo možné tieto údaje 
komplexne spracovať a poskytovať pre ďalšie analýzy , modely a  opatrenia v oblasti 
zdravotnej politiky štátu. 
 
Úloha 
1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne  dobudovať IS RÚVZ 
Senica na všetkých odborných pracoviskách . 
       Plnenie úlohy: RÚVZ Senica prevádzkuje tieto IS : 
 Antivírusové programy:                 NOD 32 

653



 Databázové systémy:                     EPIS (epidemiologický informačný systém) –  
                                                       webová aplikácia 
                                                       Test zdravé srdce 
                                                       Vydra ( databáza pitných vôd) 
                                                       Vody na kúpanie 
                                                       Alimenta ( sledovanie výživového stavu) 
                                                       WinAsu  
                                                       Informačný systém úradov verejného  
                                                       zdravotníctva – webová aplikícia 
Ekonomické:                                VEMA PAM ( spracovanie miezd) 
                                                     VEMA majetok (evidencia majetku) 
                                                     ARKOS (účtovný program) 
                                                     Štátna pokladnica 
Internetové prehliadače:               Internet explorer 
                                                      Mozilla 
Kancelárske balíky:                      Microsoft Office       
Poštové programy:                        Microsoft Outlook 
                                                      Incredimail   
Prezentačný program:                   Microsoft Power Point 
Archivačný program:                   WinRar    
 
Pomocné programy:                      NERO  
Tabulkové kalkulátory:                 Microsoft Excel 
 
 
J. VÝCHOVA PRACOVNÍKOV NA ÚSEKU VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Ciele 
Výchova pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva. 
 
Úlohy 
1. Spolupracovať so SZÚ v Bratislave na  vzdelávaní pracovníkov verejného 
zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve.  
T: priebežne 
Z: riaditeľ RÚVZ Senica 
V roku 2009 študovali na SZU v Bratislave 2 pracovníčky v I.stupni VŠ v externej forme 
štúdia odbor verejné zdravotníctvo, 2 pracovníčky na Vysokej škole Sv. Alžbety tiež na I. 
stupni VŠ – v externej forme štúdia odbor verejné zdravotníctvo. 
V priebehu roka 2009 sa 6 pracovníkov zúčastnilo na kurzoch, ktoré boli organizované SZU 
v Bratislave a 1 pracovníčka absolvovala odborný pohovor na výkon práce v zdravotníctve. 
 
2.  Poskytovať odbornú prax pre študentov SZU a príp. odbornú prax pre pracovníkov 
zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva. 
T: Priebežne 
Z:RH RÚVZ Senica 
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V priebehu roka 2009 RÚVZ so sídlom v Senici poskytol odbornú prax na základe dohody 
o odbornej praxi s príslušnou vzdelávacou inštitúciou 8 študentkám odboru verejné 
zdravotníctvo. 
Na základe dohody s ÚPSVAR Senica bola poskytnutá absolventská prax jednej absolventke 
v dĺžke 2 mesiacov. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 

V ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia populácie je starostlivosť o zdravú výživu 
obyvateľstva a zdravotne bezpečné potraviny a bezpečné kozmetické výrobky jednou z 
hlavných úloh v uvedenej oblasti, vychádza z celoeurópskych strategických cieľov a 
dokumentov ako sú Zdravie 21. storočia a Biela kniha bezpečnosti potravín.  

Jedným zo základných dokumentov v oblasti starostlivosti o zdravú výživu je „Program 
ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“, ktorým sa sleduje zlepšenie súčasného 
štandardu výživy v priamej nadväznosti na zdravotnú situáciu obyvateľov a vychádza z 
dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie a najmä z Národného programu podpory 
zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. 

Prostredníctvom poradenskej a konzultačnej činnosti oddelenie hygieny výživy a PBÚ 
spolupracuje v oblasti vzdelávacích aktivít pre podnikateľov s Biznis centrom v Sp. Novej 
Vsi, ďalej spolupracuje s regionálnymi periodikami a médiami, v rámci hromadných akcií 
konaných v obciach a mestách okresov Spišská Nová Ves a Gelnica sa podieľa na ich 
organizácii, resp. odbornom zabezpečení, účasťou v organizačných výboroch. Poradenská a 
konzultačná činnosť je vykonávaná podľa potrieb.  

V roku 2009 boli poskytnuté poradenstvo a konzultácie v 49 prípadoch. 
V spolupráci s miestnou štátnou správou (napr. stavebné úrady miest a obcí) sa oddelenie 

hygieny výživy a PBÚ zúčastňuje jednaní v rámci územných, stavebných a kolaudačných 
konaní, konaní o zmene užívania stavby, ako aj jednaní v rámci spolupráce s Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou. 

Odd. hygieny výživy a PBÚ zabezpečuje výkon kontrol v rámci úloh zabezpečenia ochrany 
zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne škodlivých potravín a kozmetických výrobkov 
prostredníctvom rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami (RASFF), ako 
aj kontroly v rámci systému RAPEX nad kozmetickými prostriedkami. 

V  oblasti Hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa odd. hygieny 
výživy a PBÚ, RÚVZ v Sp. Novej Vsi podieľa na naplnení cieľov Programového vyhlásenie 
vlády SR prostredníctvom: 
- Účasti na realizácii programu ozdravenia výživy obyvateľov SR. 
- Výkonu úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru na zabezpečenie zdravotne 
bezpečných potravín. 
- Cielených úloh pre oblasti zdravotnej bezpečnosti epidemiologicky rizikových 
potravín, systémov správnej výrobnej praxe, zdravotnej bezpečnosti potravín určených na 
osobitné diétne použitie, potravín pre celiatikov, potravín pre fenylketonurikov,  potravín pre 
diabetikov,  potravín pre dojčatá a malé deti, výživových doplnkov. 
- Mimoriadnych úloh 
- Výkonu štátneho zdravotného dozoru nad výrobou a obehom kozmetických výrobkov. 
- Výkonu poradenskej a konzultačnej činnosti. 

 
K hlavným úlohám oblasti hygieny výživy, ktoré prispievajú k naplneniu cieľov 
programového vyhlásenia vlády v oblasti bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
patria: 
- Posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu 
posilnenia prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiologickou. 
- Sledovanie dusičnanov a dusitanov, mykotoxínov a patulínu a reziduí pesticídov v 
potravinách pre dojčatá a malé deti. 
- Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie. 
- Kontrola jodidácie kuchynskej soli. 
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- Sledovanie regulovaných látok v kozmetických výrobkoch. 
- Bezpečnosť kozmetických výrobkov. 
- Objektivizácia faktorov prostredia v oblasti – Minerálne a pramenité balené vody, 
Radiačne ošetrené potraviny, Rezíduá pesticídov v potravinách pre dojčenskú a detskú výživu, 
Sledovanie obsahu gluténu v diétnych potravinách. 
 
Plnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády v roku 2009 
 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý  a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly 
 

Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín sa riadil zásadami, 
postupmi a harmonogramom podľa Viacročného plánu úradnej kontroly  na obdobie rokov 
2007 - 2011, plán vychádzal a nadväzoval na viacročný národný plán úradnej kontroly 
potravín vykonávanej orgánmi na ochranu zdravia predkladaný ÚVZ SR.  

V roku 2009 sa výkon  štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín  riadil 
zásadami ročného plánu úradnej kontroly v oblastiach - určenie príslušných orgánov  a 
legislatívneho  základu pre výkon kontroly (legislatíva - Nariadenie (ES) č. 882/2004 a 
národná legislatíva), kompetencií pri výkone kontroly, postupov a činností pri výkone 
kontroly, kompetencií zamestnancov vykonávajúcich kontrolu, vedenia databáz 
prevádzkovateľov, kategorizácie rizík, odberu a analýz vzoriek výrobkov. 

V súlade s plánom na výkon kontroly bolo v roku 2009 vykonaných 612 kontrol, 
odobratých a vyšetrených bolo 185 úradných vzoriek (421 čiastkových vzoriek) 
kontrolovaných výrobkov. 

Počet kontrolovaných subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami kontroly (nezhody) bol 44.  
Za nesplnenie povinností ustanovených platnými právnymi predpismi boli prevádzkovateľom 
potravinárskych podnikov uložené sankcie v 26 prípadoch. V 1 prípade bolo vydané opatrenie 
podľa § 55 ods. 2) zák. č. 355/2007 Z.z., v ďalších  prípadoch porušenia platných predpisov 
prebiehajú správne konania. 

Počet vzoriek s nevyhovujúcimi výsledkami  (nezhody) bol 8 (4,32 %), z tohto u  4 vzoriek 
išlo o porušenie kritérií hygieny procesu výroby  a u  4 vzoriek išlo o porušenie kritérií 
bezpečnosti. 
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva . 
 

Plnenie programu sa realizuje v nadväznosti a na základe sledovania výživového stavu 
vybraných vekových skupín dospelej populácie SR a v spolupráci s poradenským centrom na 
RÚVZ v Sp. Novej Vsi. 

Cieľom sledovania je vplývať na zlepšenie stravovacích návykov u vybraných skupín 
dospelej populácie, zisťovanie vývoja výživového stavu v sledovaných populačných 
skupinách. 

Úloha, bola splnená podľa prijatého plánu v spolupráci s Poradenským centrom RÚVZ v 
Sp. Novej Vsi.  Sledovanie sa v roku 2009 uskutočnilo u vybraných populačných skupín 
obyvateľstva u mužov a žien pre stredne ťažkú prácu v stanovenom celkovom počte 80 
klientov. 

 
3. Zabezpečiť  skvalitnenie poradenských činností zameraných na zmeny stravovacích 
zvyklostí obyvateľov, zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu, informovanie 
občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových druhoch 
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potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
 

Plnenie úloh sa realizuje prostredníctvom a v spolupráci s Poradenským centrom na RÚVZ 
v Sp. Novej Vsi. 

 
4. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
 

Výkon úradnej kontroly sa v roku 2009 riadil plánom výkonu kontroly a bol zabezpečený 
výkon kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikových potravín s 
osobitným zreteľom na dodržanie mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej 
praxe. 

V roku 2009 bolo vykonaných 53 kontrol v prevádzkach výroby a predaja epidemiologicky 
rizikových potravín, na laboratórne vyšetrenie bolo odobratých 44 úradných vzoriek (148 
čiastkových vzoriek) epidemiologicky rizikových potravín (cukrárske výrobky, lahôdkárske 
výrobky, zmrzlina).  

Kontrola  mikrobiologických kritérií bola zameraná aj na špecifické parametre 
mikrobiologickej bezpečnosti a to hlavne na zárodky r. Salmonela, Pseudomonas aeruginosa, 
Termotolerantný Campylobacter, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Toxinogénne 
plesne a pod. 

Kontrola v oblasti potravín na osobitné diétne použitie zameraná na potraviny na osobitné 
výživové účely – potraviny na výživu dojčiat a malých detí z hľadiska sledovania 
mikrobiologických rizík - Salmonela, Enterobacter sakazakii,  E. Coli, Staphylococcus 
aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus bola vykonaná podľa plánu rok 2009, kde 
bolo testovaných 10 vzoriek výrobkov z uvedenej skupiny. 

Plnenie úloh v oblasti  potravín na osobitné diétne použitie so zameraním na  potraviny pre 
celiatikov bolo vykonané podľa  stanoveného plánu na rok 2009, kde bola vykonaná kontrola  
potravín označených ako vhodných pri diéte pre celiatikov  (múka, cestoviny, pekárske 
výrobky). 

 
5. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
 

Úloha  bola v roku 2009 splnená, bol realizovaný odber  a analýza  20 vzoriek 
kozmetických výrobkov, z toho bolo 10 vzoriek kozmetických výrobkov určených pre deti, 
5 vzoriek  kozmetických výrobkov určených pre dospelú populáciu a  5 vzoriek kozmetických 
výrobkov, v ktorých  sa sledovala prítomnosť potenciálnych alergénov. 
Ďalej bola vykonaná kontrola označovania kozmetických výrobkov a kontrola pravdivosti 

tvrdení uvádzaných na obale kozmetických výrobkov u 20 druhov kozmetických výrobkov. 
 

6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, rezíduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
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V roku 2009 boli úlohy splnené v oblasti sledovania obsahu Kadmia, Olova, Ortuti, 
dusičnanov a dusitanov, polychlórovaných uhľovodíkov a  mykotoxínov, pričom osobitná 
pozornosť bola venovaná potravinám na osobitné výživové účely a výživovým doplnkom 
vrátane potravín pre dojčatá a malé deti. 

V roku 2009 bolo odobratých a testovaných spolu 41 vzoriek výrobkov v rámci uvedeného 
sledovania pri presadzovaní preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov 
kontaminácie potravinového reťazca cudzorodými látkami. 

 
7. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona  č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov. 
 

Pre výkon úradnej kontroly boli rozpracované spoločné princípy EU pre výkon úradnej 
kontroly, a to vypracovaním viacročného plán úradnej kontroly  na obdobie rokov 2007 - 
2011,  podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. 
apríla 2004 o úradných kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona  
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 

Tento plán vychádza a nadväzuje na viacročný národný plán úradnej kontroly potravín 
vykonávaných orgánmi na ochranu zdravia predkladaný ÚVZ SR.  

Na základe viacročného plánu úradnej kontroly bol na rok  2009 vypracovaný,  
aktualizovaný a realizovaný ročný plán úradnej kontroly  v oblastiach - určenie príslušných 
orgánov  a legislatívneho  základu pre výkon kontroly, kompetencií pri výkone kontroly, 
postupov a činností pri výkone kontroly, kompetencií zamestnancov vykonávajúcich 
kontrolu, vedenia databáz prevádzkovateľov, kategorizácie rizík, odberu a analýz vzoriek 
výrobkov. 

 
8. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami. 
 

V oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne škodlivých potravín 
a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov Spoločenstva Odd. 
hygieny výživy a PBU zabezpečuje výkon kontrol pri hlásení zdravotne škodlivých potravín, 
materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami ako aj pri hlásení  zdraviu 
škodlivých kozmetických výrobkov, a to prostredníctvom rýchleho výstražného systému nad 
potravinami a krmovinami (RASFF) a systému RAPEX pre kozmetické výrobky. 

V roku 2009 bola vykonaná kontrola na základe 5 hlásení zo systému RASFF, celkom bolo 
vykonaných 59 kontrol. 

V roku 2009 bola vykonaná kontrola na základe 14 hlásení zo systému RAPEX, celkom 
bolo vykonaných 260 kontrol (hlásenia sa týkali 74 druhov kozmetických výrobkov). 
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C) OBLASŤ  PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
 
Túto úlohu sme plnili v rámci projektov realizovaných v úlohe č.9.4 – Programy a úlohy 
realizované na regionálnej alebo lokálnej úrovni (Pohoda – hľadá sa zdravie školáka 
s pozitívnym stresom, Poraďme si navzájom, ako byť dobrým rodičom a peer projekt „Mladí 
ľudia a život“), v úlohe č. 3.2 Sledovanie výživového stavu vybraných skupín populácie SR a 
v úlohe č.6.8 Hrou proti AIDS. 
Zdravotno – výchovné aktivity boli zamerané pre žiakov základných a študentov stredných 
škôl a dospelú populáciu v produktívnom veku.  
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu  u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia  
 
Úloha bola realizovaná v roku 2009 prostredníctvom aktivít zameraných na matky s deťmi 
v Materských centrách (úloha č. 9.1), seniorov (úloha č. 9.2), detí predškolského veku 
v oblasti stomatohygieny (úloha č. 9.3), žiakov základných škôl – Školy podporujúce zdravie 
(úloha 9.10), projekt „Pohoda – hľadá sa zdravie školáka (úloha č. 9.4) a stredoškolskú 
mládež v rámci peer projektu Mladí ľudia a život (úloha č. 9.4) a Hrou proti AIDS (úloha č. 
6.8). 
Zdravotné uvedomenie zvyšujeme aj pre klientov poradne zdravia v rámci plnenia úlohy č.9.8 
Národný program prevencie obezity a úlohy č. 9.9 CINDI program. 
  
3.  Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
 
Širokú verejnosť sme informovali o zdravom spôsobe v rámci plnenia úlohy č. 9.5 -  
Populačná stratégia - aktivity pri príležitosti významných dní s osobitným zameraním na témy 
a termíny odporúčané SZO (Svetový deň TBC, Svetový deň vody, Svetový deň zdravia, 
Svetový deň bez tabaku, Svetový deň pohybu, Svetový deň životného prostredia 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog, Svetový deň výživy a Svetový deň AIDS) počas 
intervenčných aktivít v poradni zdravia, pri besedách a prednáškach určených pre detskú, 
dospievajúcu, dospelú populáciu a skupinu seniorov.   
Vyžívame všetky dostupné formy šírenia informácií, formovania postojov a návykov vrátane 
médií zamerané na podporu, rozvoj a ochranu zdravia obyvateľov SR.  
 
4.  Pripraviť Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
 
V rámci tejto úlohy sme pokračovali v roku 2009 v realizácii Programu podpory zdravia 
znevýhodnených skupín populácie (úloha 9.6) prostredníctvom 3 komunitných pracovníčok, 
ktoré v mesiacoch marec – december 2009 vykonávali rôzne zdravotno-výchovné aktivity pre 
rómske deti, mládež, dospelú populáciu a seniorov zamerané na zvýšenie zdravotného 
povedomia, zlepšenie hygieny bývania a životného prostredia ako aj starostlivosti o zdravotný 
stav. Pre túto prácu boli komunitné pracovníčky pripravované v rámci konzultácií vedúcimi 
pracovníkmi z oddelení Podpory zdravia, Epidemiológie, Hygieny životného prostredia 
a Hygieny detí a mládeže RÚVZ Spišská Nová Ves.  
 
5.  Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti 
podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
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Úloha sa v roku 2009 neplnila, vzhľadom na termín ukončenia realizácie 31.12.2008. 
 
6.   Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
Úlohu sme plnili v rámci aktivít - úloha č. 9.8 Národný program prevencie obezity a úloha č. 
9.9 CINDI program, ktoré realizujeme v Poradenskom centre zdravotnej výchovy a podpory 
zdravia. Zriadenú máme základnú poradňu zdravia, poradňu pre optimalizáciu pohybovej 
aktivity a poradňu pre odvykanie od fajčenia, kde vykonávame pre klientov biochemické 
merania, merania krvného tlaku, antropometrických ukazovateľov a obsahu tuku ako aj 
merania telesnej zdatnosti, spirometrických parametrov a hodnôt HbCO vo vydychovanom 
vzduchu u klientov. Výsledky meraní analyzujeme v programoch Test zdravého srdca, 
Bodystat a Ergokoncept, ktoré sú sumarizované vo výročných správach za príslušný rok. Na 
základe týchto vyšetrení sledujeme a analyzujeme zdravotný stav u nereprezentatívnej vzorky 
dospelej populácie.  
  
7.   Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 
V roku 2009 sme vzdelávali pedagógov ako aj žiakov základných škôl formou 
prednášok, besied a seminárov v problematike zdravej výživy a pitného režimu, 
stomatohygieny, duševného zdravia, pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu (úloha č. 
9.10 Školy podporujúce zdravie). Stredoškolskú mládež sme vzdelávali v rámci výcvikových 
kurzov v rôznych oblastiach životného štýlu – HIV/AIDS, STD, láska, sexualita, 
antikoncepcia, drogy, zdravý životný štýl, duševné zdravie (úloha č.9.4 peer projekt „Mladí 
ľudia a život“, úloha č.6.8 Hrou proti AIDS). Vzdelávanie v podpore zdravia sme realizovali 
aj počas individuálnych konzultácií a odborného poradenstva pre klientov základnej poradne 
zdravia a poradne pre optimalizáciu pohybovej aktivity ako aj pre motivovaných fajčiarov 
(úloha č. 9.9 CINDI program).  
 
8.   K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku  
dopadu na verejné zdravie v SR 
 
Úloha je plnená na centrálnej úrovni - ÚVZ SR Bratislava. 
 
9. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne 
stanovenými kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické 
a právnické osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu 
a poskytovanie údajov pre trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, 
podporu a ochranu zdravia. Akceptovať v zákone Medzinárodné zdravotné predpisy 
(2005) –IHR, schválené SZO v roku 2005. 
 
Úloha sa v roku 2009 neplnila, vzhľadom na termín ukončenia realizácie 31.12.2006. 
 
10. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 
s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
 
Úloha sa v roku 2009 neplnila, vzhľadom na termín ukončenia realizácie 31.12.2006. 
Oddelenie Podpory zdravia vypracovalo pre rok 2009 plán úloh v rámci programov 
a projektov, ktoré sa plnia podľa harmonogramu.  
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11. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
 
Národný program prevencie obezity bol vypracovaný v roku 2006.  
Počas uplynulého roku 2009 sme program plnili v rámci úlohy č.9.8 Národný program 
prevencie obezity, úlohy č.9.9 CINDI program ako aj v rámci aktivít zameraných pre deti 
a mládež (úloha č.9.10 Školy podporujúce zdravie) a dospelú populáciu (úloha č.9.2 Žiť 
zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65 + a teší ma, že žijem zdravo). 
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE  
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
 
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme sa zamerali na kontrolu kvality stravovania a 
kontrolu dodržiavania systému správnej výrobnej praxe – HACCP.  
V rámci bodu 1 sa ďalej plnil regionálny projekt RÚVZ Spišská Nová Ves, ktorého odpočet 
je bližšie popísaný v bode 2. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 
     Metodické usmerňovanie vedúcich školských ZSS pri výkone ŠZD formou konzultácie 
jedálnych lístkov, a usmerňovanie na poradách s riaditeľmi predškolských a školských 
zariadení – v rámci výkonu ŠZD v školských jedálniach bola vykonaná kontrola intervencie 
II. etapy realizovaného projektu ohľadne jedálnych lístkov a v prípade nedostatkov oproti 
zásadám zostavovania týždenného jedálneho lístka boli tieto prekonzultované, taktiež na 
porade vedúcich školských jedální bola táto problematika prejednaná. Priebežne v rámci 
výkonu ŠZD sme evidovali zlepšenie uplatňovania  zásad zostavovania jedálnych lístkov. 
− III: Etapa: Cieľ:  stanovený v roku 2008 - zhodnotenie dopadu zvýšenia finančného limitu 
na kvalitu jedálneho lístka, vzhľadom k zvýšeniu finančného limitu na jedného stravníka o 2 
Sk od septembra 2008.  
       Úloha pre vedúce školských jedální: Jedálne lístky boli priebežne v 1 polroku zaslané 
z 34 stravovacích zariadení. Úloha RÚVZ SNV: bola plnená v druhom polroku 2009 – 
zaslané jedálne lístky boli evidované, jednotlivé položky zadané do pripravenej databázy, 
ktoré slúžia ako podklady pre ich grafické a percentuálne vyhodnotenie. Jednotlivé jedálne 
lístky boli zároveň písomne vyhodnotené. Vyhodnotením jedálnych lístkov sme dospeli 
k záveru, že zvýšenie finančného limitu na jedného stravníka o 2 Sk, došlo k zvýšeniu 
pestrosti v jedálnych lístkoch hlavne u školských jedální s nižším počtom stravníkov. Na 
základe intervencie s predchádzajúceho roka a aj vzhľadom na zvýšenie finančného limitu, 
bolo zaraďovaného viacej ovocia, takže niektoré školské kuchyne zaradené do programu sa už 
pripravili na tzv. školské ovocie. 
 
Cieľ: zlepšenie postoja detí k ovociu a zelenine prostredníctvom akcií tzv. zeleninový resp. 
šalátový deň, zlepšenie postoja k mlieku a mliečnym výrobkom. 
    Úloha RÚVZ SNV: Stretnutie s vybranými vedúcimi, ktoré tvoria pracovnú skupinu -  
uskutočnené dňa 28.01.2009. – Na základe záverov a úloh so stretnutia vyplynulo nasledovné:  
I. polroku  2009 boli na 2 základných školách organizované tzv. ovocno - zeleninové dni. 
V školských jedálniach boli pripravené rôzne ovocné a zeleninové šaláty, ktoré boli ponúkané 
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formou švédskych stolov, pričom žiaci mali možnosť voľného výberu z ponúkaných šalátov. 
K dispozícii boli i aj letáky, ktorých obsahom boli recepty na prípravu takýchto druhov 
šalátov. Počas 2 dní sa uskutočnili 4 prednášky pre žiakov školy o výžive, a o poruchách 
a problémoch  v stravovacích zvyklostiach. Vykonaná bola dotazníková akcia, ktorej závery 
slúžia pre vedúce školských jedální.  
 
2. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania:     
 
Zvýšenie zapojenia škôl do mliečneho programu resp. predaja mliečnych výrobkov, 
metodické vedenie vedúcich školských ZSS pri výkone ŠZD – na poradách vedúcich Šj je 
táto problematika preberaná. Mliečny program sa naďalej realizuje na väčších školách. 
V rámci spestrenia sú na školách umiestnené na dostupných miestach automaty, ktoré 
ponúkajú ochutené mlieka. . V rámci spestrenia sú v ponuke aj rôzne výrobky s obsahom 
mlieka, kyslomliečne výrobky. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov: 
      Problematika pitného režimu bola priebežne preberaná na porade riaditeľov MŠ a ZŠ, 
podrobnejšie je problematika spracovaná v novom prevádzkovom poriadku. Pri výkone ŠZD 
bolo kontrolované zabezpečenie pitného režimu v školských a predškolských zariadeniach. 
Zároveň bolo vykonané v rámci prednáškovej činnosti o výžive poučenie o potrebe 
dodržiavania pitného režimu a o význame vody pre detský organizmus.  
 
5. Podporovať napĺňania bodov vládneho programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam - Kontrola dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 
v zariadeniach pre deti a mládež v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bola kontrola 
fajčenia vykonaná v 142 zariadeniach /128 SNV, 14 GL/.  
      V regióne realizujeme od r. 1999 rovesnícky, tvz.  peer projekt „Mladí ľudia a život“, 
ktorý je určený na  prípravu mladých ľudí – študentov 1. ročníkov stredných škôl pre 
prevenčnú prácu formou besied a diskusných stretnutí v rovesníckom prostredí. V rámci 
projektu študenti na základe výberu absolvujú sériu odborných výcvikov s dôrazom na 
sociálno – psychologické zručnosti a zážitkové metódy ako aj odborný obsah rôznych tém zo 
života dospievajúcej mládeže z nasledovných oblastí -  primárna prevencia nikotinizmu a 
alkoholizmu, zdravý životný štýl, infekcia HIV/AIDS, drogy, partnerské vzťahy, láska, 
sexualita a antikoncepcia, duševné zdravie a prvá pomoc.  
 
6. Podporovať zdravie a vytvárať zdravé sociálne a životné prostredie pre 
najmladšiu generáciu. 
      Priebežne sa sledujú  zdravé podmienky pri výkone štátneho zdravotného dozoru 
v predškolských zariadeniach a usmerňujeme pedagógov k vytváraniu primeraných 
podmienok na fyziologický rozvoj osobnosti dieťaťa a k vypestovaniu  zdravých stravovacích 
návykov detí.   
 
7. Prevencia chybného držania tela u školských detí. 
      V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa vykonávalo sledovanie dodržiavania 
podmienok pri sedení žiakov a kontrola stavu školského sedacieho nábytku. Sledujeme 
v poslednom období aj zlepšenie a obnovu sedacieho nábytku formou výmeny za nové 
v materských aj základných  školách.  
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8. Podporovať zdravie a vytvárať zdravé sociálne a životné prostredie pre žiakov  
      Úlohy: 
1. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam v regióne RÚVZ Sp. Nová Ves  
 
2. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, 
ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom zmapovania trendov v tejto 
oblasti v regióne RÚVZ Sp. Nová Ves   
 
       V sledovanom období – v roku 2009 - sa pracovníci odd. HDaM nepodieľali na plnení 
tohto typu projektov. Odd. podpory zdravia realizuje intervencie v zmysle výsledkov  
projektu  „Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR“. 
 
 
 
E) POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA     
 
1. Predložiť návrh Národného programu kontroly tabaku  
 
Úloha sa v roku 2009 neplnila, vzhľadom na termín ukončenia realizácie 30.6.2007. 
 
2. Predložiť návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku 
 
Úloha sa v roku 2009 neplnila, vzhľadom na termín ukončenia realizácie 30.6.2008. 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
 
Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov vykonávajú terénne 
oddelenia RÚVZ Spišská Nová Ves v rámci štátne zdravotného dozoru a na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií. Za rok 2009 bolo vykonaných  525 kontrol dodržiavania 
zákona o ochrane nefajčiarov v dozorovaných prevádzkach (vykazované v mesačných 
správach ). 
Oddelenie Podpory zdravia v rámci svojich kompetencií pri realizácii preventívnych aktivít 
na školách a úradoch upozorňovalo riaditeľov, pedagógov na dôležitosť a dôslednosť 
dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov.    
 
4. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2006 
 
Úloha sa v roku 2009 neplnila, vzhľadom na termín ukončenia realizácie 30.12.2007. 
 
5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 
 
Úloha sa v roku 2009 neplnila, vzhľadom na termín ukončenia realizácie 31.12.2008. 
 
 
6. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
 
Úloha bola ukončená podľa harmonogramu 31.12.2008. 
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Aj napriek ukončeniu úlohy sme pokračovali v školení koordinátorov prevencie drogových 
závislostí základných škôl v Spišskej Novej Vsi a Gelnici formou seminárov a prednášok na 
tému „Fajčenie, prevencia a odvykanie“.  
 
7. Pripraviť novelu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  

 
K tejto novele zákona sme vypracovali pripomienky ešte v roku 2007, ktoré boli zaslané na 
ÚVZ SR Bratislava. 
 
 
F) OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
1/ Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ. 
 

Ciele imunizačného programu sú v podmienkach RÚVZ Spišská Nová Ves 
realizované priebežne organizačno – metodickými opatreniami a individuálne opatreniami pri 
prípadnom vyslovení podozrenia na výskyt ochorenia ovplyvniteľného očkovaním. 
V rámci metodického usmerňovania v imunizačnom programe, oddelenie epidemiológie 
RÚVZ v Spišskej Novej Vsi zabezpečilo pre praktických lekárov pre deti a dorast 
a praktických lekárov pre dospelých zaslanie písomného usmernenia o zmenách a úpravách 
v povinnom základnom očkovaní, platnom na rok 2009 a bol im zaslaný aktuálny očkovací 
kalendár. 
Zabezpečili sme písomné usmernenie a informovanie lekárov primárneho kontaktu: 
- o nadobudnutí účinnosti Vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prevencii a kontrole prenosných ochorení od 1.1.2009 
- o spôsobe hradenia očkovacej látky proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam – 
Prevenar zdravotnými poisťovňami u detí s nedokončenou schémou základného očkovania 
proti pneumokokom 
- o zverejnení výsledkov kontroly očkovania v SR k 31.8.2008 na webovej stránke ÚVZ SR 
- o prebiehajúcom EIW v roku 2009, o jeho zameraní a cieľoch, ktoré by mohli v rámci 
svojej preventívnej činnosti využiť na propagáciu očkovania medzi svojimi pacientmi a na 
zlepšenie ich informovanosti o možnostiach očkovania. 
V rámci Európskeho imunizačného týždňa boli vykonávané aktivity na propagáciu očkovania: 
- najväčší dôraz sme kládli na  propagáciu očkovania v sociálne neprispôsobivých 
skupinách obyvateľstva, hlavne u rómskej populácie. Vykonali sme 5 metodických návštev  
v pediatrických obvodoch s vysokým podielom rómskych detí,  kde sme taktiež na základe 
výsledkov kontroly očkovania z roku 2008 zaznamenali najväčšie nedostatky a nižšie 
percento zaočkovanosti (osada Závadka, Richnava, Nálepkovo, Spišská Nová Ves –Potočná 
ulica a Smižany). Na základe získaných informácií od pediatrov sme navštívili rodičov detí, 
ktorí opakovane nedodržujú intervaly očkovania. Títo boli poučení a upozornení na povinnosť 
dať zaočkovať svoje deti a tak ich chrániť pred možnými infekciami. Bol im rozdaný 
informačný leták vypracovaný oddelením epidemiológie . 
- v príprave na aktivity k EIT boli komunitné asistentky vedúcou odd. epidemiológie 
RÚVZ Spišská Nová Ves usmernené v problematike očkovania, oboznámené s aktuálnym 
očkovacím kalendárom a efektivitou povinného očkovania, boli im poskytnuté propagačné 
materiály a letáky vypracované oddelením epidemiológie. 
- v regionálnej TV Reduta bola 8.4.2009 odvysielaná informácia k EIT 2009 a do teletextu 
bol poskytnutý článok „Význam a prospech očkovania“. 
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- na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi boli zverejnené informácie 
o prebiehajúcom Európskom imunizačnom týždni, zverejnený bol aj informačný leták 
o očkovaní určený pre laickú verejnosť. 
- komunitné asistentky zdravotnej výchovy RÚVZ Spišská Nová Ves priebežne aktívne 
vyhľadávajú a pozývajú rómskych rodičov s deťmi na očkovanie a preventívnu prehliadku, čo 
tvorí podstatnú časť ich celoročnej činnosti. Súčasne sa zameriavajú na osvetu očkovania, 
aktívne spolupracujú s pediatrami, ktorí im pripravia zoznamy detí, ktoré je potrebné 
v najbližšom období zaočkovať. V roku 2009 bolo na očkovanie a zároveň na preventívnu 
prehliadku pozvaných na základe predložených zoznamov 1 562 rómskych detí z okresov 
Spišská Nová Ves a Gelnica, z tohto počtu sa na očkovanie dostavilo 934 detí. V priebehu 
Európskeho imunizačného týždňa bola 23.4.2009 natočená reportáž o vyššie spomínanej 
činnosti komunitných pracovníčok a ich spolupráce s pediatrom v rómskej osade Rudňany, 
ktorá bola odvysielaná v TV JOJ. 
- v rámci osvety boli odprednášané v komunitných centrách a rómskych osadách Rudňany, 
Smižany, Betlanovce, Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce, Arnutovce komunitnými 
asistentkami prednášky a besedy na tému „Význam očkovania“, určené pre rómskych 
rodičov. Boli pripravené informačné tabule v komunitných centrách Rudňany, Hrabušice, 
Letanovce s materiálmi k propagácii očkovania 
- zorganizovali sme seminár spojený s besedou pre odborných pracovníkov RÚVZ na tému 
„Očkovanie, podpora očkovania, nové právne predpisy k výkonu očkovania“, zamerali sme sa 
hlavne na zmeny, ktoré sa týkajú očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené 
zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, oboznámili sme pracovníkov s postojom 
epidemiológov k antivakcinačným aktivitám. 
- v priestoroch RÚVZ bol pripravený informačný panel a nástenka o prebiehajúcom 
Európskom imunizačnom týždni, jeho význame a cieľoch, určený pre zdravotníckych 
pracovníkov  i  laickú verejnosť, ako aj informácie o jednotlivých druhoch očkovania. 
Dňa 9.6.2009 sme sa zúčastnili XII. ročníka Východoslovenského vakcinačného dňa 
v Košiciach. 
Z ochorení ovplyvniteľných očkovaním bolo hlásených:  
- 28 podozrení na pertussis, epidemiologickým šetrením v spolupráci s ošetrujúcimi lekármi 
a na základe opakovanej a rozšírenej  diagnostiky iba v jednom prípade bolo ochorenie 
potvrdené. 
- 330 podozrení na akútnu hepatitídu typu A, z toho bola v 319 prípadoch diagnóza 
laboratórne potvrdená 
- 4 ochorenia na akútnu hepatitídu typu B  
- 10 ochorení  na TBC 
V prvom polroku 2009 sme vykonali taktiež metodické návštevy a priebežnú kontrolu o stave 
zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov proti VHB na 195 odborných ambulanciách 
a ambulanciách lekárov prvého kontaktu a v 8 sociálnych zariadeniach okresov Spišská Nová 
Ves a Gelnica, ako aj kontrolu stavu zaočkovanosti obyvateľov jednotlivých sociálnych 
zariadení proti VHB, chrípke, pneumokokovým invazívnym ochoreniam. 
Priebežne vykonávame aj kontrolu očkovania detí, narodených HBsAg pozitívnym 
matkám. V roku 2009 evidujeme narodenie 59 detí HBsAg pozitívnym matkám. 
 
2/ Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu v SR. 
 
Administratívna kontrola očkovania prebehla na regionálnej úrovni v mesiaci september 
a október 2009, boli spracované výsledky kontroly do osobitnej správy za okresy Spišská 
Nová Ves a Gelnica, ktoré boli postúpené na krajské spracovanie. 
V okrese Gelnica bola dosiahnutá celková zaočkovanosť v rámci povinného očkovania vyššia 
ako 95%. 
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V okrese Spišská Nová Ves nebola dosiahnutá celková zaočkovanosť v rámci povinného 
očkovania vyššia ako 95% v jednom ročníku detí, narodených v roku 2005, kde z celkového 
počtu 1 302 bolo zaočkovaných len 1 231 detí, nezaočkovaných 71 detí, čo predstavuje 
zaočkovanosť len 94,55%. 
Nedosiahnutie požadovanej zaočkovanosti v tomto ročníku detí bolo zapríčinené hlavne 
nedostatkami v 2 kontrolovaných obvodoch okresu: 
MUDr. Dadej, Spišská Nová Ves /osada Vilčurňa/   
- roč. 2005 (DiTePer) z celkového počtu 34 je nezaočkovaných 29 detí (14,71%) 
MUDr. Amiri, Spišské Vlachy /osada Bystrany/ 
      -    roč. 2005 (DiTePer) z celkového počtu 117 je nezaočkovaných 17 detí (89,47%) 
Príčiny: 
- prevaha rómskych detí v obvode 
      - dlhodobý pobyt rómskych detí s rodičmi v zahraničí, pričom u pediatra sú naďalej    
evidované, preto sú zahrnuté aj do počtu kontrolovaných detí 
      -  problémy so zásobovaním očkovacími látkami (D.T.COQ) v okrese Spišská Nová Ves 
 
V okres Gelnica máme spolu 7 pediatrických obvodov: 
V okrese Gelnica zaočkovanosť v rámci základného očkovania nedosahovala viac ako 90% 
v jednom pediatrickom obvode u MUDr. Popadičovej, Margecany, kde v ročníku 2005 je 
nezaočkovaných 10 detí (DiTePer) z celkového počtu 47 detí (78,72%).  
 
V okres Spišská Nová Ves máme spolu 24 pediatrických obvodov: 
V okrese Spišská Nová Ves nebola dosiahnutá zaočkovanosť základného očkovania vyššia 
ako 90% v šiestich pediatrických obvodoch, všetky s prevahou rómskych detí.  
 
MUDr. Dadej, Spišská Nová Ves /osada Vilčurňa/   
- roč. 2007 (DiTePer-VHB-Hib-IPV) z celkového počtu 32 je nezaočkovaných 5 detí 
(84,38%) 
- roč. 2005 (DiTePer) z celkového počtu 34 je nezaočkovaných 29 detí (14,71%) 
- roč. 1995 (DiTePer-IPV) z celkového počtu 53 je nezaočkovaných 14 detí (73,58%) 
MUDr. Amiri, Spišské Vlachy /osada Bystrany / 
- roč. 2005 (DiTePer) z celkového počtu 117 je nezaočkovaných17 detí (85,47%) 
- roč. 2002 (DiTePer) z celkového počtu 87 je nezaočkovaných 24 detí (72,41%) 
MUDr. Bakossová, Smižany /osada Smižany, Hrabušice/ 
- roč. 2007 (MMR) z celkového počtu 24 sú nezaočkované 5 deti (79,17%) 
MUDr. Bratková, Spišské Vlachy /osada Bastrany, Dobrá Vôľa/ 
- roč. 1997 (VHB) z celkového počtu 91 je nezaočkovaných 10 detí (89,01%) 
DD Mlynky  
- roč. 2007 (DiTePer-VHB-Hib-IPV) z celkového počtu 5 je nezaočkované 1 dieťa –  
     1 KI (80%) 
- roč. 2007 (MMR) z celkového počtu 5 je nezaočkované 1 dieťa – 1 KI (80%) 
- roč. 2006 (MMR) z celkového počtu 2 je nezaočkované 1 dieťa – 1 KI (50%) 
MUDr. Petreková, Krompachy /osady Krompachy – Družstevná ul., Banícka štvrť/ 
- roč. 2007 (DiTePer-VHB-Hib-IPV) z celkového počtu 58 je nezaočkovaných 8 detí 
(86,21%) 
 
Nedostatky vo výkone očkovania  - dôvody nízkeho % zaočkovanosti:  
 -     prevaha rómskych detí v obvode 
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- dlhodobý pobyt rómskych detí s rodičmi v zahraničí, pričom u pediatra sú naďalej 
evidované, preto sú zahrnuté aj do počtu kontrolovaných detí. (MUDr. Amiri, MUDr. 
Bratková, MUDr. Dadej) 
- neochota a rezignácia lekára do nekonečna sa dohadovať s rómskymi matkami 
(MUDr. Dadej) 
- chyba malých čísiel,  počet detí v ročníku v jednom obvode sa pohyboval od 2 do 10 
detí, napr. DD Mlynky  
- problémy so zásobovaním očkovacími látkami (D.T.COQ) v okrese Spišská Nová 
Ves - MUDr. Dadej, MUDr. Amiri a v okrese Gelnica  (MUDr. Popadičová) 
 
 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1.    Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. 
 
 Úloha sa plní na základe plánu práce pri vykonávaní ŠZD na pracoviskách a pri 
rozhodovacej činnosti RÚVZ Spišská Nová Ves. Pri výkone ŠZD je činnosť pracovníkov 
oddelenia PPL zameraná na kontrolu vykonávania objektivizácie faktorov pracovného 
prostredia, hodnotenie rizika, vypracovanie prevádzkových poriadkov pre jednotlivé 
škodliviny a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. Objektivizácia faktorov pracovného 
prostredia, hodnotenie rizika a zaradenie do kategórie sú zabezpečované prostredníctvom 
PZS. Prevádzkovatelia na základe zaradenia do rizika predkladajú návrhy na vyhlasovanie 
rizikových prác. Zabezpečuje sa aktualizácia evidencie rizikových prác v centrálnej evidencii 
automatického triedenia rizík – program ASTR. Pri výkone ŠZD sú vyhľadávané práce a 
pracovné činnosti s karcinogénnymi a mutagénnymi látkami a práce súvisiace s 
odstraňovaním materiálov s obsahom azbestu. Súčasne sa sleduje aj nakladanie s 
nebezpečnými odpadmi. 
 V roku 2009 je v územnom obvode RÚVZ Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová 
Ves a Gelnica) evidovaných 3123 z toho je 565 žien. Oproti minulému roku nastal pokles  o 
16 pracovníkov a nárast o 62 žien. Zníženie počtu exponovaných pracovníkov je dôsledkom 
novej objektivizácie faktorov pracovného prostredia a zhodnotením rizika vykonané 
pracovníkmi PZS.  
 V roku 2009 boli RÚVZ Spišská Nová Ves prehodnotené rizikové práce v 62 firmách, 
pre 12 firiem boli vypracované nové rozhodnutia RÚVZ Spišská Nová Ves na zaradenie 
pracovných činností do rizikových prác. Zrušené rizikové práce resp.  preradené do 2. 
kategórie rizika boli v 5 firmách a to z dôvodu výsledkov novej objektivizácie faktorov 
prostredia a zrušením chemickej ochrany rastlín v poľnohospodárskom rezorte. Vykonáva sa 
hodnotenie protokolov z objektivizácie faktorov pracovného prostredia a navrhuje sa 
zaradenie prác do rizika. V roku 2009 boli na RÚVZ Spišská Nová Ves predložené protokoly 
o meraní faktorov v pracovnom a vo vonkajšom prostredí z 25 firiem.  
 Preventívna lekárska starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom PZS, ktoré 
zároveň vykonávajú hodnotenie rizík, zabezpečujú objektivizáciu faktorov pracovného 
prostredia a vypracovávajú prevádzkové poriadky na rizikové faktory. Podľa podkladov 
zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v územnom obvode RÚVZ Spišská Nová 
Ves poskytuje služby PZS v rozhodujúcich firmách 3 PZS a to ProCare, s.r.o. Bratislava 
Stredisko Košice, Medison, s.r.o. Košice a PaLS s.r.o. Prešov. 
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 V roku 2009 bolo vykonaných 16 previerok na pracoviskách s používaním veľmi 
jedovatých a jedovatých látok a prípravkov, vykonané boli 2 školenia pracovníkov pre prácu s 
chemickými látkami a prípravkami zaradených v obchode, na základných školách, pri 
chemickej ochrane rastlín v poľnohospodárstve a na laboratórnych pracoviskách. V rámci 
výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo pracovníkmi PPL preverených 42 pracovísk s 
výskytom nebezpečných látok. RÚVZ Spišská Nová Ves rozhodnutím posúdil 2 plány práce 
na vykonávanie činnosti pri aplikácii chemických prípravkov na ničenie burín na brehoch 
vodných tokov v obytnej zóne miest a sídiel - Spišská Nová Ves, Krompachy, Rudňany, 
Slovinky a Richnava a posúdené boli podklady na aplikáciu hnojív a vápna v časti lesoch v 
správe Mesta Spišská Nová Ves. Na výkon celoplošnej akcie na reguláciu živočíšnych 
škodcov bolo dané vyjadrenie pre mesto Gelnica (v spolupráci s oddelením HŽP). V roku 
2009 boli firmou ASANARATES s.r.o. Košice realizované deratizačné akcie v rómskych 
osadách okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. V niektorých osadách sa zároveň vykonala aj 
dezinsekcia proti švábom. Akcie na reguláciu živočíšnych škodcov boli vykonané v dvoch 
etapách v jarnom období a v dvoch etapách v jesennom období v 9 obciach okresu Spišská 
Nová Ves (Bystrany, Letanovce, Rudňany, Krompachy, Markušovce, Žehra, Arnutovce, 
Smižany a Betlanovce), v meste Spišská Nová Ves v lokalite Vilčurňa  a v 2 obciach okresu 
Gelnica (Richnava a Nálepkovo). Akcie sa realizovali po predchádzajúcej informovanosti 
obyvateľov príslušnej spádovej oblasti a v spolupráci s dotknutými obecnými úradmi. 
Zadávateľom akcie na reguláciu živočíšnych škodcov bolo Ministerstvo zdravotníctva SR. 
Akcie sa zúčastnili pracovníci oddelenia epidemiológie RÚVZ Spišská Nová Ves a 
komunitné asistentky prijaté na RÚVZ Spišská Nová Ves pre plnenie projektu „Podpora 
zdravia znevýhodnených rómskych komunít“. 
 V územnom obvode Spišská Nová Ves profesionálne využívajú prípravky na reguláciu 
živočíšnych škodcov 3 firmy (ASANARATES s.r.o. Košice, Marek Šromek – Šromek DDD 
Spišský Hrhov a Milan Klein, DDD – asanačná služba Smižany). Za sledované obdobie bolo 
hlásených 53 akcií na reguláciu živočíšnych škodcov (uloženie nástrah v rómskych osadách a 
v ich okolí, v obchodných reťazcoch Kaufland, Hypernova a TESCO, Poľnonákup a.s. 
Spišské Vlachy a v spoločnosti MPC CESSI a.s. Spišská Nová Ves). V spoločnosti MPC 
CESSI a.s. Spišská Nová Ves a v obilnom sile firmy Poľnonákup a.s. Spišské Vlachy boli 
opakovane vykonané plynovania. V predajniach záhradkárskych potrieb bol zistený predaj 
chemických prípravkov na ochranu rastlín klasifikovaných ako jedy v obmedzenom rozsahu. 
Predajcovia pesticídov v záhradkárskych predajniach a v dodávatelia chemických prípravkov 
na ochranu rastlín (NOVILA s.r.o. Spišská Nová Ves a LOS Agro spoločnosť s ručením 
obmedzeným Spišská Nová Ves majú predpísanú odbornú spôsobilosť).  
 Veľmi jedovaté látky a prípravky sa používajú v spoločnosti SEZ, a.s. Krompachy v 
prevádzke povrchovej úpravy kovov (galvanizovňa). Povolenie na odber veľmi jedovatých a 
jedovatých látok bolo spoločnosti vydané. V uplynulom období bolo vydané rozhodnutie na 
skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami pre firmu EL spol. s r.o. Spišská Nová 
Ves (príprava reagenčného aparátu pre lekárne na území SR). 
 Pri výkone ŠZD na pracoviskách s výskytom chemických látok sú aktívne sledované 
práce v používaním karcinogénnych a mutagénnych látok a azbestu.  
 V súčasnom období sa vykonáva pracovná činnosť pri výmene kanalizačných potrubí 
v jadrách bytových domov, ktoré sú z materiálov obsahujúcich azbest. Pracovnú činnosť 
vykonávajú 2 firmy s oprávnením ÚVZ SR a so schváleným plánom práce. Činnosť je 
vykonávaná pracovníkmi Bytového družstva Spišská Nová Ves a Správy domov Gelnica. 
Odpad je likvidovaný špecializovanými spoločnosťami na skládke nebezpečných odpadov v 
Žákovciach resp. na skládke v Košiciach.  
 Správa domov Gelnica v roku 2009 odstránila azbestocementovú krytinu z dvoch 
rodinných domov v obci Jaklovce. Spoločnosť RONAR Košice ukončili rekonštrukciu 
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elektrickej stanice v Krompachoch – výmena kábelových lávok z azbestových materiálov a 
požiadali o schválenie plánu práce na odstránenie AZC materiálov v Elektrickej stanici v 
Spišskej Novej Vsi. 

Spracovávanie bukových a dubových materiálov sa vykonáva vo firme Urban Art 
Intars Parkett – Ján Urban,  Spišské Tomášovce – prevádzka Spišská Nová Ves, v ktorej je 
pracovná činnosť zameraná na výrobu a montáž intarzovaných parkiet. Objektivizáciou 
faktorov pracovného prostredia boli pevné aerosóly vznikajúce pri opracovaní rôznych 
druhov dreva zaradené do 2. kategórie rizika s počtom 8 pracovníkov. V drevospracujúcej 
firme TOMIFA s.r.o. Iliašovce sa z celkovej výroby spracováva asi v 5 % bukové a dubové 
drevo, počet pracovníkov 13 (všetko muži). V prevádzke „Pneuservis“  Mikona s.r.o., 
Radlinského 18, Spišská Nová Ves sú používané chemické látky s výskytom karcinogénnych 
a mutagénnych látok. Z výsledkov posúdenia rizika vykonaného PZS v predmetnej prevádzke 
boli pracovné činnosti zaradené do 2. kategórie rizika.  Spoločnosť EURO 3B s.r.o. Spišská 
Nová Ves aplikuje kremičitý piesok striekaním vo vonkajšom prostredí pri úpravách 
drevených stavieb. Pracovnú činnosť vykonávajú 2 pracovníci. 
 Pôvodné pracovisko v Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s., Spišská Nová 
Ves, oddelenie POCO prevádzkuje bez zmeny. V roku 2009 bolo aplikovaných 1909 
ampuliek cytostatík. Počet pracovníkov sa nezmenil 3 ženy (lekárka a 2 zdravotné sestry, z 
toho 1 fajčiarka). V roku 2009 bola v rámci výkonu ŠZD vykonaná kontrola zameraná na 
dodržiavanie náležitostí prevádzkového poriadku pre prácu s karcinogénnymi a mutagénnymi 
faktormi schváleného rozhodnutím RÚVZ Spišská Nová Ves.  

V roku 2009 bola vykonaná spoločná previerka pracovníkov preventívneho 
pracovného lekárstva RÚVZ Spišská Nová Ves s pracovníkmi Inšpektorátu práce Košice pri 
odstraňovaní azbestocementových kanalizačných rúr v bytovom dome na Wolkerovej ulici v 
Spišskej Novej Vsi. Práce vykonávali zamestnanci Správy domov Gelnica, s.r.o., Športová 
14, Gelnica. Firma je držiteľom oprávnenie ÚVZ SR na odstraňovanie materiálov 
obsahujúcich azbest a má schválený plán práce rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi. Zamestnanci spoločnosti sa zúčastnili preventívnej lekárskej prehliadky a 
absolvovali školenie bezpečnej práce s materiálom obsahujúcim azbest. Likvidácia 
zabezpečených AZC rúr a dosiek je riešená na skládke nebezpečných odpadov v Žákovciach 
(okres Kežmarok) alebo V.O.D.S., a.s. Košice. 
 Pri spoločnej previerke neboli zistené nedostatky ani zo strany RÚVZ so sídlom v 
Spišskej Novej Vsi ani zo strany Inšpektorátom práce Košice. 
 

Počet požiadaviek prešetrenia podozrení na chorobu z povolania z DJNZ sa zvyšuje. V 
roku 2009 bolo pracovníkmi preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ Spišská Nová Ves 
celkove prešetrených 39 podozrení na choroby z povolania, z toho bolo 32 prešetrení s dg. 
DJNZ (11) resp. DJNZ v kombinácii s vibráciami (18), poškodením sluchu (1) alebo v 
kombinácii vibrácie a poškodenie sluchu (2). Oproti roku 2008 sa počet prešetrovaných 
podozrení na choroby v povolania z preťaženia zvýšil o 10 prípadov.  

V roku 2009 neboli prešetrované podozrenia na choroby z povolania s možnosťou 
využitia metodiky na hodnotenie záťaže z dôvodu odstavenia výroby (UNEX Slovakia s.r.o. 
Prakovce, ŽP PRAKO s.r.o. Prakovce, Imperial Tobacco Slovakia, závod Smolník). Pri 
prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania  u montážnych pracovníkov v spoločnosti 
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. Krompachy bola použitá metodika hodnotenia 
zaťaženia podľa vyhl. č. 542/2007 Z.z.. Za sledované obdobie bolo hlásených 14 chorôb z 
povolania z toho 2 choroby z povolania s dg. dlhodobého jednostranného a nadmerného 
zaťaženia. 
 V roku 2009 neboli hlásené podozrenia na ochorenie chrbtice.  
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 V roku 2009 RÚVZ Spišská Nová Ves pokračoval v plnení úlohy zameranej na 
znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci so        
zobrazovacími jednotkami. Preverené boli 2 projekčné firmy a 2 administratívne pracoviská 
výrobných firiem. 
 Zisťované nedostatky – nevhodné umiestnenie zobrazovacích jednotiek vzhľadom na 
osvetľovacie otvory, nepoužívanie zodpovedajúceho nábytku (pracovné stoly, stoličky s 
nastaviteľnou výškou sedu a sklonu opierky, absencia opierok horných končatín a podložiek 
pod nohy a nevykonávanie očných vyšetrení a pod.) Požiadavky na úpravu pracoviska na 
prácu so zobrazovacími jednotkami sú prezentované aj pri školiacich akciách pre začínajúcich 
podnikateľov, v roku 2009 sa konalo 5 prednášok zameraných na uplatňovanie hygienických 
požiadaviek pre začínajúcich podnikateľov.  
  
2. Navrhovať a relizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
 Úloha zameraná na navrhovanie a realizovanie intervenčných aktivít zameraných na 
ochranu a podporu zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) nebola gestorským 
pracoviskom určená na plnenie pre RÚVZ v Spišskej Novej Vsi.  
 
 Pokračuje sa v plnení úloh vyplývajúcich z Európskej kampane „Zdravé pracoviská – 
hodnotenie rizík“. Rámci výkonu ŠZD sa pracovníci preventívneho pracovného lekárstva 
zameriavajú na sledovanie pracovných podmienok v odvetviach – stavebníctvo, 
zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). V rámci 
akcie „Deň otvorených dverí“, ktorá sa uskutočnila dňa 23.10.2009, sa prezentácie   
zúčastnilo 8 subjektov z rôznych rezortov – zdravotníctvo, kovopriemysel, stavebníctvo, 
projekcia, životné prostredia a školstvo. Prezentovala sa prednáška o hodnotení rizík so 
zameraním na predchádzanie ochoreniam pri práci so zobrazovacími jednotkami. Zároveň 
boli poskytnuté konzultácie pre pracovníkov komisie životného prostredia pri mestskom a 
obecnom úrade a stavebníctva v problematike zdravotných rizík pri odstraňovaní materiálov 
obsahujúcich azbest. 
 
3. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou  
 
 V rámci zabezpečovania efektívneho odborného dozoru nad výkonom činnosti 
pracovnej zdravotnej služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad 
zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou sa pracovníci preventívneho pracovného 
lekárstva pri  výkone ŠZD zamerali na nepriame zisťovanie podkladov o činnosti pracovných 
zdravotných službách a to najmä pri objektivizácii faktorov pracovného prostredia, posúdení 
rizika, predložení podkladov na RÚVZ najmä pri rizikových faktoroch, kontrole vypracovania 
prevádzkových poriadkov, vykonávaní preventívnych lekárskych prehliadok, hodnotení 
pracovnej záťaže, opatrení a prítomnosť pri šetrení podozrení na choroby z povolania. 
 Zisťované sú nedostatky pri vypracovaní protokolov z objektivizácie faktorov 
pracovného prostredia – podklady sú neúplné, chybuje expozícia pracovníka pri výkone 
pracovnej činnosti, vyskytujú sa chyby pri spracovaní nameraných výsledkov, nie sú 
dokumentované identifikačné podklady meracej skupiny. Hodnotenie rizika z takéhoto 
neúplného protokolu je zavádzajúce a často nepresné. Protokoly, hodnotenie rizika ako aj 
prevádzkové poriadky sú vracané žiadateľom na doplnenie a prepracovanie. 
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 Poskytovanie služieb PZS v malých spoločnostiach resp. u SZČO, v ktorých sú 
vykonávané rizikové práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika je v poslednom období značne 
problematická. Dôvodom je zníženie počtu objednávok, zníženie objemu výroby, útlm 
pracovnej činnosti a nedostatok finančných prostriedkov. Zistené bolo aj zrušenie zmluvy s 
PZS z dôvodu platobnej neschopnosti. Kvalita vypracovaných prevádzkových poriadkov je 
rôzna, podklady sú neúplné najmä pri posudzovaní expozície zamestnancov. PZS sa zatiaľ 
nedostatočne zameriava na rizikové práce zaradené do 4. kategórie rizika. 
 
 
H. OBLASŤ  HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
 
 Životné prostredie ovplyvňuje zdravie ľudí a faktory životného prostredia patria medzi 
významné determinanty zdravia. Preto zabezpečovanie systematického dohľadu a kontroly 
štátu nad faktormi životného prostredia ako sú pitná voda, bezpečné využívanie prírodných 
vôd na rekreáciu, environmentálny hluk, chemické, mikrobiologické, biologické a fyzikálne 
škodliviny vo vnútornom prostredí, mimoriadne udalosti a hodnotenie účinkov týchto 
faktorov vo vzťahu k zdraviu a posudzovanie únosnosti zdravotných rizík, je základnou 
úlohou verejného zdravotníctva na úseku hygieny životného prostredia.  

 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
 

Úloha sa plní predovšetkým  v sledovaní kvality pitnej vody, hlavne v rómskych 
osadách, ako aj v prameňoch Národného parku Slovenský raj a v rámci plnenia projektu 
PHIME. 

 
V roku 2009 bolo  odobratých 41 vzoriek vôd z 19 prameňov nachádzajúcich sa vedľa 

najnavštevovanejších turistických trás na území Národného parku Slovenský raj, a to Prielom 
Hornádu – Breznovica, Čierna dolina – Sokol, Zejmarská vyvieračka (Roklina) – Geravy, 
Hrabušice ATC Podlesok – vrt oproti rešturácii Koliba, Hrabušice ATC Podlesok – prameň 
pri parkovisku, Sokolský prameň – Čingov, Grófska studňa – Košiarny briežok, Pod lanovkou 
– Novoveská Huta, Kráľov prameň – Novoveská Huta, Klauzy – Slovenský raj, Bikšova lúka 
– Slovenský raj, Skromná studnička – Košiarny briežok, Suchá Belá – Slovenský raj, Kyseľ – 
Slovenský raj, Prameň sv. Bruna – Kláštorisko, Cesta medzi Kláštoriskom a Podleskom – 
Kláštorisko, prameň – potok Lesnica, prameň Stratenská Píla, prameň pod Gačovskými 
skalami – Dedinky. 
 Výsledky kvality vody boli oznámené Správe Národného parku Slovenský raj, 
obecným úradom a hlavným prevádzkovateľom ubytovacích a stravovacích zariadení 
s požiadavkou na oznámenie na informačných tabuliach. 
 
 V rómskych osadách – Richnava, Vítkovce, Nálepkovo, Rudňany, Bystrany, Spišská 
Nová Ves, Žehra bolo odobratých celkom 20  vzoriek vôd zo studní, prameňov a verejného 
vodovodu, ktoré slúžia na hromadné zásobovanie pitnou vodou. Závadnosť vzoriek je  vysoká 
– 70,0 %. Pri riešení zložitej situácie v zásobovaní rómskych osád  pitnou vodou sú 
vykonávané krátkodobé aj dlhodobé opatrenia. Pre oblasť Richnava sa pripravuje  výstavba 
vodojemu a rozvodnej siete.  V osade Spišská Nová Ves Hájik je  realizovaná permanentná 
dezinfekcia vo verejnej studni. Pre oblasť Bystrany je vo fáze spracovania projektová 
dokumentácia na predĺženie siete Spišského skupinového vodovodu Spišský Hrušov – 
Krompachy. Pre oblasť Dobrá Vôľa, časť Spišské Vlachy je spracovaná projektová 
dokumentácia napojenia na vodovod Žehra. 
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 Nedostatky sú zisťované  v udržiavaní a funkčnosti verejných studní. Odstraňovanie 
týchto nedostatkov je veľmi zdĺhavé a v rómskych osadách často neefektívne. 

Negatívne je potrebné hodnotiť opakované zničenie uzatvárania na studni a zásahy do 
prevádzky chlórovacieho zariadenia. Okolie studní je znečisťované, nie je možné vytvorenie 
ochranného pásma. Pretrváva ničenie stavebnej úpravy studní a čerpacích zariadení.  
 
  V rámci projektu PHIME sa sleduje expozícia detskej populácie ťažkým kovom (Pb, 
Cd, Hg v krvi detí) a zberom údajov o kvalite vonkajšieho ovzdušia v sledovanej oblasti 
mesta Krompachy. 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 
 
 Hluk v životnom prostredí sa objektivizuje pri uvádzaní prevádzok s produkciou 
nadmerného hluku do prevádzky. 
 V rámci rozhodovacej činnosti RÚVZ v prevádzkach s možnosťou znehodnotenia 
životného prostredia nadmerným hlukom a pri hudobnej produkcii usporiadanej rôznymi 
prevádzkovateľmi stravovacích prevádzok a kúpalísk s možnosťou znehodnotenia životného 
prostredia nadmerným hlukom  vyžaduje predloženie akustických štúdií. 
 Pri posudzovaní dokumentácií dopravných trás (koľajová a cestná doprava) sa 
požadovali akustické štúdie s návrhom protihlukových opatrení. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
 

V priebehu roka sú vzorky vôd  odoberané z verejných vodovodov a sú sledované 
ukazovatele v rámci základného rozboru a tiež v rámci úplného rozboru. 

 Osobitná pozornosť je venovaná kvalite pitnej vody v rómskych osadách, kde sú 
pravidelne odoberané  vzorky pitnej vody.  

Kvalita vody je  sledovaná aj v prameňoch Národného parku Slovenský raj. Vody sú 
odoberané z 19 prameňov nachádzajúcich sa vedľa najnavštevovanejších turistických trás. 

Vzorky vôd sú odoberané aj z verejných studní a vodných tokov. 
 
V okrese Gelnica sa sleduje nevyhlásená kúpacia oblasť Vodná nádrž Ružín I. – 

západná časť na 4 odberových miestach 
• Hornádske rameno (ústie rieky Hornád do nádrže) 
• Hnilecké rameno (ústie rieky Hnilec do nádrže) 
• oblasť vodného lyžovania 
• oblasť CHATY (oblasť Rolova dolina) 
 

Tiež sa sleduje kvalita vody v banských jazerách Gelnica Thurzov a Úhorná – 
nevyhlásené kúpacie oblasti. 
 
4.  Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
 
Kvalita pitných vôd u spotrebiteľa 

V priebehu roka 2009 bolo pracovníkmi oddelenia hygieny životného prostredia na 
spotrebisku odobratých celkom 205 vzoriek pitných vôd – z toho bolo 120 vzoriek 
z verejných vodovodov, 20 vzoriek z rómskych osád, 41 vzoriek z prameňov na území 
Národného parku Slovenský raj,  iné – 24 (platené služby, poľnohospodárske družstvá).   
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Laboratórny rozbor vzoriek vykonáva laboratórium Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Poprade, niektoré špeciálne ukazovatele sú stanovované 
v laboratóriu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. 

V zásobovaní obyvateľov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica pitnou vodou 
z verejných vodovodov nedošlo v priebehu roka 2009 k výraznejším zmenám. Negatívne 
možno hodnotiť pretrvávajúci trend odpájania časti obyvateľov v okrese Gelnica aj Spišská 
Nová Ves z rozvodov verejných vodovodov a návrat k individuálnym zdrojom pitnej vody. 
Táto skupina obyvateľov rieši zásobovanie pitnou vodou donáškou vody z rôznych prameňov, 
resp. z vlastných individuálnych studní. 

V okrese Spišská Nová Ves je 6 obcí, ktoré nemajú verejný vodovod (Betlanovce, 
Bystrany, Hincovce, Vítkovce, Kaľava, Kolinovce).  

V okrese Gelnica má možnosť napojenia na verejný vodovod 13 obcí. Je 7 obcí, ktoré 
nemajú verejný vodovod (Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Kluknava, Richnava, Úhorná 
a Závadka).  

Zmeny v riešení dezinfekcie vody na verejných vodovodoch neboli zaznamenané. 
Používa sa plynný chlór a chlórnan sodný.  

V ochranných pásmach vodných zdrojov stále pretrvávajú nedostatky v dodržiavaní 
režimu hospodárenia zisťované pri kontrolných ohliadkach vodohospodárskeho orgánu 
i správcu toku. Prevažne ide o približovanie dreva priamo po potoku, čím dochádza 
k nadmernému zákalu a znehodnoteniu kvality surovej vody.  
 Vodovody prevádzkované obcami s počtom obyvateľov nad 5000 sa v regióne Spišská 
Nová Ves a Gelnica nenachádzajú. Výnimky z nezodpovedajúcej kvality pitnej vody neboli 
vydané, v priebehu 1.polroka 2009 neboli hlásené žiadne ochorenia v súvislosti so 
zásobovaním pitnou vodou. 
 
Kvalita vôd na kúpanie 
 
 Pracovníci oddelenia podľa pokynov ÚVZ SR pravidelne zadávajú údaje do 
informačného systému Voda na kúpanie.  
 
Umelé kúpaliská 
 Štátny zdravotný dozor a odber vzoriek vody na zisťovanie ich kvality sa vykonáva na 
kúpaliskách v Spišskej Novej Vsi a v Krompachoch a na letnom kúpalisku v Spišskej Novej 
Vsi. Celkove bolo odobratých 20 vzoriek vôd a stanovených 298 ukazovateľov, z ktorých boli 
limity prekročené 10 x – viazaný chlór v 4 vzorkách, voľný chlór v 2 vzorkách a amónne ióny 
v 4 vzorkách. 
 
Prírodné kúpaliská 
 Štátny zdravotný dozor a odber vzoriek vody na zisťovanie ich kvality sa 
vykonáva z vodnej nádrže Ružín I – západná časť, ktorá sa nachádza v okrese Gelnica. Nádrž 
je využívaná obyvateľmi okresu a blízkeho okolia na kúpanie aj napriek tomu, že kúpanie 
v tejto časti nádrže nie je povolené. V blízkosti nie je možnosť kúpania a v okrese Gelnica nie 
sú kúpaliská pre verejnosť. Rekreačná oblasť Ružín I. - západná časť nebola vyhlásená ako 
kúpacia oblasť pre nevyhovujúcu kvalitu vody v pritekajúcich riekach – Hornád a Hnilec. 
Odber vzoriek vody je doplnený o sledovanie banských jazier Gelnica – Thurzov a pri obci 
Úhorná. Uvedené jazerá nie sú vyhlásené ako kúpacie oblasti a  sporadicky sa využívajú na 
kúpanie. 
 Odbery vzoriek vôd sú zabezpečené na 4 odberných miestach vo vodnej nádrži    
Ružín I. : v areáli vodného lyžovania,  v lokalite chaty „Pod skalou“, na Hnileckom ramene  a 
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na Hornádskom ramene. Ďalšie 2 odberové miesta sú z banského jazera Gelnica – Thurzov 
a z banského jazera Úhorná. 
 V priebehu letnej turistickej sezóny boli odobraté 3 sady vzoriek. Prvý odber bol 
vykonaný v mesiaci júni a posledný sa uskutočnil v mesiaci august.  
 Celkove bolo odobratých 18 vzoriek  a stanovených 272 ukazovateľov, z ktorých boli 
limity prekročené 14 x – priehľadnosť v 4 vzorkách, nasýtenie vody kyslíkom v 1 vzorke, 
celkový fosfor v 7 vzorkách, plávajúce nečistoty v 1 vzorke a mastný povlak v 1 vzorke. 
 V priebehu roka 2009 neboli hlásené prenosné ochorenia súvisiace s využívaním 
vodných plôch. 
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia pre  
potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
 

Na internetovej stránke RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi sú  uvedené informácie 
o získaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.  

Na internetovej stránke je tiež uvedený zoznam odborne spôsobilých osôb  na 
vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach, v ktorých dochádza ku 
kontaktu s ľudským telom a tiež zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie 
epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení. 

Do nového informačného systému Voda na kúpanie sú priebežne zadávané údaje o 
kvalite vody v prírodných a umelých kúpaliskách. 
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
1. Zabezpečiť  na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý   
    a objektívny výkon ŠZD a ÚK. 
    Vykonávalo sa bez problémov a v súlade s platnou legislatívou, výkon ŠZD bol 
realizovaný v 281 prevádzkach, v sledovanom období bolo vykonaných  477 kontrol, výkon 
ÚK  sa realizuje  v 283 zariadeniach,  počet vykonaných kontrol 208.  
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov SR. 
    Plnilo sa priebežne. Cieľom programu bolo informovať obyvateľstvo o zásadách správnej 
výživy a rozvíjať zdravotno-výchovne aktivity. 
 
3. Zabezpečiť na všetkých RÚVZ v SR skvalitnenie poradenských činností.      
    Vykonávalo sa v spolupráci s podporou zdravia so zameraním na zmenu stravovacích 
návykov, zmenu postoja občanov k vlastnému zdraviu a informovať obyvateľstvo o zásadách 
správnej výživy a rozvíjať zdravotno-výchovne aktivity. 
 
4. Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom           
nutričných látok. 
     Plnilo sa v rámci VNPKP. 
 
5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov  vo            
výžive. 
    Prebiehalo pravidelne aj pri výkone ŠZD a úradnej kontroly potravín. 
 
6. Zabezpečiť výkon ÚK nad zdravotnou bezpečnosťou epid. rizikových potravín, 
s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania mikrob. kritérií a systémov správnej 
výrobnej praxe, nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, 
vrátane potravín  pre celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá 
a malé deti a výživové doplnky. 
     Vykonávalo sa v rámci VNPKP, bolo vykonaných  49  kontrol epid. rizikových zariadení, 
s následným odberom vzoriek v počte  133.  
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov           
s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky. 
     Plnilo sa podľa harmonogramu, počet kontrol – 20, odber vzoriek detskej  kozmetiky –       
10, kozmetické výrobky  pre dospelých – 5. 
 
8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie            
potravinového reťazca cudzorodými látkami. 
     Vykonávalo sa počas ŠZD a ÚK pravidelne v rámci možností .   
Úloha bola realizovaná podľa harmonogramu viacročného národného plánu úradnej       
kontroly potravín vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva. Cieľom úlohy bolo zistiť 
cudzorodé látky – histamín, ochratoxín A a kadmium v potravinách odber vzoriek na 
jednotlivé komodity bol rozvrhnutý počas celého roka 2009. Vyšetrenie mykotoxínov         
bolo realizované v mesiaci  október  -  10 vzoriek.  
Vyšetrenie vzoriek na obsah kadmia v hubách a orieškoch zo vzoriek odobratých         
v zariadeniach spoločného stravovania bol realizovaný v mesiaci marec, kde boli         
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odobraté 2 vzorky a nebol zistený zvýšený obsah kadmia. Na histamíén bola odobratá 1        
vzorka, ktorá bola nezávadná.  
 
9. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami            
v rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43           
nariadenia EP a ER č. 882/2004 o úradných kontrolách. 
    Plán bol vypracovaný a dodržiaval sa.  
 
10. Zabezpečiť úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne        
škodlivých potravín a kozmet. výrobkov prostredníctvom informač. systémov       
spoločenstva , ako je RAPEX a RASFF. 
      Vykonával sa pravidelne a v súlade s platnou legislatívou.  Počet závadných výrobkov  - 
71, počet vykonaných  kontrol  132.  O výskyte závadných  výrobkov je verejnosť 
informovaná  web stránkou RÚVZ.  
 
11. Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného       
zdravotníctva v oblasti ÚK a ŠZD. 
      Zabezpečovali sme napĺňanie systému OKZV, pravidelne podľa potreby v rámci celého 
roka. 
 
 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých    
úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010.  
Oddelenie podpory zdravia sa na plnení tejto úlohy v roku 2009 podieľalo plnením 
jednotlivých projektov NPPZ. Aktivity boli počas roka 2009 nasmerované na riešenie 
a plnenie hlavne programu CINDI, Škôl podporujúcich zdravie Zdravého  mesta, Zdravého 
pracoviska. Bližšie vyhodnotenie je spracované vo vyhodnotení Programov a projektov ÚVZ 
SR za OPZ so sídlom v Starej Ľubovni. 
  
2.  Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenia zdravotného stavu u     
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia.  
V rámci realizácie uvedenej úlohy sme spracovali a zaslali v apríli 2009 návrh sprievodných 
aktivít v súvislosti s podporou myšlienky „Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005-
2015“  na ÚVZ SR v Bratislave. 
Dňa 6.5.2009 sme zaslali na ÚVZ SR v Bratislave bližší popis sprievodných aktivít 
k „Monitoringu zdravotného stavu obyvateľov rómskych komunít v okrese Stará Ľubovňa“, 
ktoré sú plánované v súvislosti s programom „Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005-
2015“. 
Dňa 12.5.2009 sme následne v súvislosti s programom „Dekáda začleňovania rómskej 
populácie 2005-2015“ rozpracovali a zaslali na ÚVZ SR bližší rozpočet k plánovaným 
sprievodným aktivitám k „Monitoringu zdravotného stavu obyvateľov rómskych komunít 
v okrese Stará Ľubovňa“. 
Dňa 16.7.2009 sme v súvislosti s návštevou zástupcov EK na Slovensku zaslali návrh aktivít 
na ÚVZ SR do Bratislavy. 
Dňa 26.8.2009 a  16.9.2009 sme na ÚVZ SR zaslali požadované informácie o priebehu 
sprievodných aktivít k „Monitoringu zdravotného stavu obyvateľov rómskych komunít 
v okrese Stará Ľubovňa“. 
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Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
                      RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni bol do realizácie 2.etapy Programu podpory 
zdravia znevýhodnených komunít zapojený od 1. marca 2009. Do 2. etapy realizácie 
Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít nenastúpila koordinátorka komunitných 
pracovníkov Mgr. Pavlovská Soňa z dôvodu začatia výkonu práce v novom zamestnaní. 
RÚVZ v Starej Ľubovni v tejto súvislosti pristúpilo k obsadeniu miesta komunitného 
pracovníka - koordinátora Bc. Konkoľovou Regínou na základe osobného pohovoru.  Po 
mesačnom výkone prác Bc. Konkoľová Regína odstúpila od príkaznej zmluvy udaním 
dôvodu začatia výkonu práce v novom zamestnaní. V mesiaci apríl nahradila Bc. Konkoľovú 
Regínu pani Bc. Kyseľová Anna a obsadila pracovnú pozíciu komunitný pracovník – 
koordinátor. 
Na pozíciu komunitného  pracovníka – asistenta bola na 2.etapu realizácie programu prijatá 
Červeňáková Judita na základe osobného pohovoru, ktorá  týmto nahradila Pompovú Zdenku. 
V mesiaci august 2009 Červeňákovú Juditu z dôvodu odstúpenia od príkaznej zmluvy 
nahradila Libuša Čurejová a obsadila pracovnú pozíciu komunitný pracovník – asistent. 
Komunitný pracovník -asistent a koordinátorka nastúpili na realizáciu programu dňa 1.3.2009.  
V tento deň sa zúčastnili stretnutia s povereným gestorom Oddelenia podpory zdravia, na 
ktorom boli oboznámení s cieľmi, obsahom a očakávanými výstupmi Programu podpory 
zdravia znevýhodnených komunít a zároveň podpísali príkaznú zmluvu na realizáciu 2. etapy 
Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít.  
V prvom marcovom týždni absolvovali 4-dňový adaptačný program na RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni, počas ktorého im odborní pracovníci RÚVZ zabezpečili vzdelávacie 
prednášky PPZZRK - cieľ, obsah, očakávane výstupy; PPZZRK - odborné zameranie 
programu, náplň práce komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy; Osobná 
hygiena, starostlivosť o vlastné zdravie; Manipulácia s potravinami, hygiena výživy; Životné 
prostredie, hygiena bývania; Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;  Starostlivosť 
o dieťa; Zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky; Reprodukčné a sexuálne zdravie; 
Prevencia proti šíreniu infekčných ochorení; Prevencia proti šíreniu parazitárnych ochorení; 
Práca s PC; Prevencia úrazov a nehôd; Prevencia drogovej závislosti; Formy a metódy 
v zdravotnej výchove; PPZZRK- týždenné a mesačné správy. Celkom bolo pracovníkmi 
RÚVZ odprednášaných 16 prednášok. K jednotlivým prednáškam boli pre asistenta a 
koordinátora distribuované aj zdravotno-výchovné a propagačné materiály.  
V priebehu mesiaca marec 2009 uskutočnili komunitní pracovníci spoločne osobné stretnutia 
so starostami 6 obcí (Jakubany, Čirč, Šarišské Jastrabie, Kyjov, Kolačkov, Lomnička), 
s vedením  7  ZŠ, MŠ a ŠZŠ (ZŠ a ŠZŠ Jakubany, ZŠ Kolačkov, ZŠ s MŠ Lomnička, ZŠ 
a MŠ Ľubotín, ZŠ s MŠ Čirč, ZŠ s MŠ Kyjov, ZŠ Podsadek), s pracovníkmi 4 komunitných 
centier (Kolačkov, Podsadok, Šarišské Jastrabie, Ľubotín), s lekármi 6 ambulancií 
praktických lekárov (Stará Ľubovňa – 3 ambulancie, Ľubotín - 2 ambulancie, Jakubany), 
s lekármi 9 ambulancií pre deti a dorast (Podolínec - 2 ambulancie, Kolačkov, Stará 
Ľubovňa – 4 ambulancie, Ľubotín, Jakubany) a  9 osád (Jakubany, Kolačkov, Podsadek, 
Lomnička, Šarišské Jastrabie, Kyjov, Ľubotín, Ul. Továrenská Stará Ľubovňa, Čirč).  
Pri týchto spoločných stretnutiach komunitní pracovníci opäť predstavili program, jeho ciele a 
dohodli spôsob a formy ďalšej spolupráce. Po úvodných spoločných stretnutiach začali 
asistenti vykonávať jednotlivé činnosti v teréne samostatne, pričom každému z nich boli 
pridelené rómske osady – Bc. Konkoľová/ Bc. Kyseľová  obce Kolačkov, Lomnička, 
Jakubany, Ul. Továrenská v Starej Ľubovni a Červeňáková Judita/ Čurejová  obce Ľubotín, 
Čirč, Kyjov,  Šarišské Jastrabie a osada Podsadek v Starej Ľubovni. 
Počas marca – decembra 2009 v rámci realizácie 2. etapy PPZZRK uskutočnili komunitné 
pracovníčky celkovo 62 prednášok, ktorými edukovali 1077 detí a mládeže. Zabezpečili 10 
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besied, ktorými edukovali 105 detí, mládež a dospelých a odpremietali v  rámci besied 6 
videokaziet. Počas roka 2009 bola spracovaná 1 vlastná edícia KPZV. 
Pri osobných konzultáciách edukovali obyvateľov rómskych osád a v súvislosti s prácou 
v teréne pracovali formou osobných konzultácii s predstaviteľmi samosprávy, vedením škôl 
ako aj s pedagógmi, lekármi a pracovníkmi komunitných centier.  
Celkovo v období od marca do novembra 2009 poskytli 1215 osobných konzultácií 
a skupinové poradenstvo 57 klientom, ktoré sa dotýkali prevažne opatrení v súvislosti 
s pedikulózou, výživy u detí do jedného roka a ako žiť s vysokým TK. V uvedenom období 
zároveň zabezpečili meranie TK 1605 klientom, zabezpečili distribúciu zdravotno-
výchovného materiálu 548 klientom. V rámci návštev v rodine poskytli individuálne 
poradenstvo 3 klientom. V súvislosti s riešením problémov Pedikulózy v jednotlivých 
osadách bolo v druhom polroku 2009 distribuovaných 62 osobám prípravok „Hedrín“ na 
zabezpečenie odvšivenia. Pomoc pri vypísaní žiadosti bola zabezpečená 8 klientom. 
V rámci spolupráce s praktickými lekármi pre deti a dorast a praktickými lekármi pre 
dospelých a odbornými lekármi absolvovali komunitné pracovníčky celkovo 166 návštev, 
pri ktorých zabezpečili predstavenie programu, zisťovali stav zaočkovania, kontrolu 
dochádzky na očkovanie, zabezpečili odovzdanie predvolaní, prípadne opakovaných výziev 
na očkovanie, na povinnú kontrolu a na preventívnu prehliadku, realizovali zber dát v rámci 
hodnotenia indikátorov PPZZRK. Absolvovali zároveň 130 návštev na OÚ v súvislosti 
s predstavením programu a realizácie plánovaných aktivít, zberu dát v rámci hodnotenia 
indikátorov PPZZRK a ohlásení výkonu v rámci 1.  a  2. etapy DDD prác a 1. a 2. etapy 
jesennej DDD. V rámci spolupráce s vedením jednotlivých škôl uskutočnili 57 návštev, 
ktoré boli zamerané na predstavenie programu, realizáciu edukačných a zdravotno-
výchovných aktivít, zber dát v rámci hodnotenia indikátorov PPZZRK. Počas pôsobenia 
v osadách spolupracovali s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a uskutočnili celkovo 120 
návštev, ktoré sa týkali aj zberu dát v rámci hodnotenia indikátorov PPZZRK ale aj 
informovanosť v súvislosti s výkonom 1. a 2. etapy DDD prác vo vybraných osadách 
s rómskym obyvateľstvom.  
Na základe odovzdaných predvolaní 798 osobám na očkovanie, 160 osobám na preventívnu 
prehliadku, 103 osobám na odber krvi, 16 osobám do detskej poradne, 4 osobám na povinnú 
kontrolu,  8 osobám na liečbu choroby u lekára sa dostavilo na podnet komunitných 
pracovníkov na preventívnu prehliadku 124 osôb, na očkovanie 535 osôb a na odber krvi  
31 osôb, do detskej poradne 9 osôb, na povinnú kontrolu 5 osôb a 5 osôb na liečbu 
choroby u lekára.  Na podnet KP boli u 48 klientov vybavené zdravotné preukazy.  
Pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa (20. - 26.4.2009) bola komunitnou 
pracovníčkou – asistentkou zabezpečená účasť rómskych matiek  na prednáške v Šarišskom 
Jastrabí na obecnom úrade na tému „Očkovanie“ a  zabezpečila fotodokumentáciu 
o realizovaných edukačných aktivitách. Komunitnou pracovníčkou – koordinátorkou boli 
zabezpečené v tejto súvislosti 2 prednášky na tému „Zdravá životospráva“ na ZŠ 
v Kolačkove.  
          V priebehu mesiaca apríl 2009 prebiehala realizácia Hodnotenia indikátorov 
PPZZRK v okrese Stará Ľubovňa v osadách, v ktorých pôsobia KPZV-A a KPZV-K v rámci 
svojej terénnej práce: Stará Ľubovňa – Podsadek, Stará Ľubovňa – ul. Továrenská, Kolačkov, 
Jakubany, Lomnička, Ľubotín, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Čirč. Celkovo bolo KPZV-K 
pôsobiacou v 4 osadách (Jakubany, Lomnička, SL - Továrenska, Kolačkov) oslovených 
nezávisle od seba 43 hodnotiteľov (43 formulárov č. 1 a 43 formulárov č.2) a KPZV-A 
pôsobiacou  v 5 osadách (Kyjov, Ľubotín, Čirč, Podsadek, Šarišské Jastrabie) oslovených 
nezávisle od seba 67 hodnotiteľov (67 formulárov č. 1 a 67 formulárov č.2).   V rámci 
realizácie monitoringu zabezpečili 50 osobných konzultácií a 4 riadené rozhovory. Zozbierané 
údaje z Formulárov č.1 a č. 2 získanými v súvislosti s realizáciou  Hodnotenia indikátorov  
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Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity boli KPZV-A a KPZV-K 
vkladané do mustry a v stanovenom termíne zaslané na ÚVZ SR v Bratislave.  
V priebehu mesiaca december 2009 prebiehala opakovaná realizácia Hodnotenia 
indikátorov PPZZRK v okrese Stará Ľubovňa v osadách, v ktorých pôsobia KPZV-A a 
KPZV-K v rámci svojej terénnej práce obdobným spôsobom ako v apríli 2009. Celkovo bolo 
KPZV-K pôsobiacou v 4 osadách (Jakubany, Lomnička, SL-Továrenska, Lomnička) 
oslovených nezávisle od seba 52 hodnotiteľov (z 52 odovzdaných formulárov č. 1 bolo 
vyplnených 51; z 52 odovzdaných formulárov č.2 bolo vyplnených 49) a KPZV-A 
pôsobiacou  v  5 osadách (Kyjov, Ľubotín, Čirč, Podsadek, Šarišské Jastrabie) oslovených 
nezávisle od seba 64 hodnotiteľov (zo 64 odovzdaných formulárov č. 1 bolo vyplnených 63; 
zo 64 odovzdaných formulárov č.2 bolo vyplnených 52). V rámci realizácie monitoringu  
zabezpečili  KPZV 52 osobných konzultácií a 8 riadených rozhovorov.  
Zozbierané údaje z Formulárov č.1 a č. 2 získanými v súvislosti s realizáciou  Hodnotenia 
indikátorov  Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity boli KPZV-A a 
KPZV-K vkladané do mustry a v stanovenom termíne zaslané na ÚVZ SR v Bratislave.  
Od 13. do 15.mája  2009 (1.etapa) a od  17. do 19. júna  2009  (2.etapa)  sa KPZV-A a  
KPZV-K podieľali v spolupráci s firmou ASANARATES, s.r.o. Košice a povereným 
pracovníkom OPZ pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na realizácii DDD prác vo 
vybraných osadách s rómskym obyvateľstvom v okrese Stará Ľubovňa. Komunitní pracovníci 
zdravotnej výchovy počas realizácie prác zabezpečovali edukáciu rómskych občanov 
ohľadom dôležitosti a závažnosti výkonu DDD s prihliadnutím na vytváranie zdravších 
a lepších životných podmienok, a to likvidáciou hlodavcov a epidemiologicky závažného – 
nežiaduceho hmyzu v týchto osadách. Taktiež ich upozorňovali,  že sa nesmú dotýkať 
uložených náhrad a ani uhynutých hlodavcov. Celkovo uskutočnili počas 1. etapy 189 
osobných konzultácií a počas 2.etapy 186 konzultácií. O priebehu realizácie 1.etapy DDD 
prác bola dňa 15.5.2009 zaslaná podrobná správa s fotodokumentáciou na ÚVZ SR 
v Bratislave. O priebehu realizácie 2. etapy DDD prác bola dňa  22.6.2009 zaslaná podrobná 
správa s fotodokumentáciou na ÚVZ SR v Bratislave.  
Dňa 16.9.2009  sa KPZV-A a KPZV-K podieľali v spolupráci s firmou ASANARATES, s.r.o. 
Košice a povereným pracovníkom OPZ pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na realizácii 1. 
etapy jesenných DDD prác vo vybraných osadách s rómskym obyvateľstvom v okrese Stará 
Ľubovňa. Druhá etapa jesenných DD prác prebiehala vo vybraných osadách s s rómskym 
obyvateľstvom v okrese Stará Ľubovňa dňa 6.10.2009. Komunitní pracovníci zdravotnej 
výchovy počas realizácie prác zabezpečovali edukáciu rómskych občanov ohľadom 
dôležitosti a závažnosti výkonu DDD s prihliadnutím na vytváranie zdravších a lepších 
životných podmienok, a to likvidáciou hlodavcov a epidemiologicky závažného – 
nežiaduceho hmyzu v týchto osadách. Taktiež ich upozorňovali,  že sa nesmú dotýkať 
uložených náhrad a ani uhynutých hlodavcov. Zároveň bolo poukázané na význam 
a dôležitosť výkonu 1.etapy a 2.etapy jesenných DDD  prác. O priebehu realizácie 1. etapy 
jesenných DDD prác bola dňa  17.9.2009 a o priebehu realizácie 2. etapy jesenných DDD 
prác bola dňa 12.10.2009 zaslaná podrobná správa s fotodokumentáciou na ÚVZ SR 
v Bratislave.  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni v súvislosti s podporou 
myšlienky „Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015“ v rámci sprievodných 
aktivít realizoval v druhom polroku 2009 „Monitoring zdravotného stavu obyvateľstva 
rómskych komunít v okrese Stará Ľubovňa". Realizácia uvedených sprievodných aktivít mala 
prebiehať za finančnej podpory Úradu vlády Slovenskej republiky, no k dnešnému dňu bola 
realizácia aktivít financovaná len RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. Hlavným zámerom 
„Monitoringu zdravotného stavu obyvateľstva rómskych komunít v okrese Stará Ľubovňa“ 
bolo prostredníctvom činnosti výjazdovej Poradne zdravia opakovane zmonitorovať 
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zdravotný stav u 202 obyvateľov rómskych osád okresu Stará Ľubovňa, u ktorých v  roku 
2007 prebehlo monitorovanie zdravotného stavu a následne porovnať získané údaje z roku 
2007 a 2009. Tento zámer sa nám podarilo dosiahnuť  len vyšetrením 120 obyvateľov 
rómskych osád okresu Stará Ľubovňa, nakoľko finančné prostriedky z ÚV SR neboli na 
realizáciu zaslané k čerpaniu. V súvislosti s realizáciou aktivít sme listom oslovili starostov 
a primátorov miest a obcí  o spoluprácu a ústretovosť pri  realizácii aktivít. KPZV–K a             
KPZ-A v súvislosti s monitorovaním zdravotného stavu obyvateľstva rómskych komunít 
v okrese Stará Ľubovňa pozvali na monitoring zdravotného stavu formou osobnej konzultácie 
221 klientov, niektorých aj opakovane, realizovali merania antropometrických ukazovateľov 
u 47 klientov, 120 vyšetreným klientom distribuovali uteráčik. U každého vyšetreného klienta 
zabezpečili formou riadeného rozhovoru vyplnenie dotazníka a po absolvovaní vyšetrenia im 
boli distribuované výsledky vyšetrení. O realizovaných aktivitách RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni informovalo listom ÚVZ SR v Bratislave zaslaním požadovaných informácií 
a odpočtu realizovaných aktivít. 
           Prácu KPZV-K a KPZV-A počas realizácie programu v období marec – december  
2009 možno hodnotiť pozitívne, o čom svedčia uskutočnené aktivity ale aj pozitívne ohlasy 
adresované komunitným pracovníkom v teréne. S pozitívnym ohlasom sa stretli najmä 
u lekárov pre deti a dorast, v zariadeniach pre detí a mládež ale aj u samotnej znevýhodnenej 
komunity žijúcej v osadách. Negatívny dopad bol zaznamenaný v súvislostí so zrušením 
pracovného miesta jedného komunitného pracovníka – asistenta, čím došlo k navýšeniu 
rozsahu práce u  KPZV-A a KPZV-K.  Rozsah práce, ktorú vykonávali 2 KPZV- A a 1 
KPZV-K, teraz musia zabezpečiť 1 KPZV-A a 1 KPZV-K. Negatívnym je aj veľmi častá 
fluktuácia KPZV–K a KPZV–A pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, z dôvodu nevýhod 
príkaznej zmluvy, čo je častým dôvodom odchodu z tejto pozície na inú pracovnú pozíciu. 
Samotná realizácia programu v podmienkach regiónu Stará Ľubovňa v roku 2009 bola opäť 
prínosom v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia obyvateľov v znevýhodnených 
komunitách.  
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života –    
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané na  
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov SR. 
Na plnení tejto úlohy Oddelenie podpory zdravia využívalo dostupné formy pre zvýšenie 
informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života, s cieľom, čo najúčinnejšie 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov u obyvateľov 
regiónu Stará Ľubovňa v oblasti podpory, rozvoja a zachovania zdravia.                  
K dnešnému dňu  sme uskutočnili 46 prednášok, 33 besied, poskytli sme 142 telefonických 
a 318 osobných konzultácii. V rámci vlastnej edície sme vytvorili 56 materiálov. Došlé zv 
materiály sme distribuovali podľa problematiky  v ambulanciách praktických lekárov pre deti 
a dorast, v ambulanciách praktických lekárov pre dospelých v okrese Stará Ľubovňa, do 
 lekární, firiem, organizácií, do dopravnej spoločnosti BUS Karpaty  a do vybraných zariadení 
spoločného stravovania v okrese Stará Ľubovňa. Celkom sme distribuovali 2 titul zaslaný z 
ÚVZ SR v Bratislave a 1 titul zaslaný z BUONA NOTTE. 
Zv a propagačný materiál je okrem toho pravidelne súčasťou prednáškovej činnosti, ako aj 
ďalších aktivít, ktoré realizujeme na školách, podnikoch,  stanovišti zdravia a výjazdovou 
poradňou zdravia /vyšetrovanie Reflotronom, CO monitorom, meranie TK, meranie telesného 
tuku, antropometrických ukazovateľov a pod./.  
V priebehu  obdobia január – december 2009 sa videotéka na Oddelení podpory zdravia 
rozšírila o 2 DVD. Celkovo máme 93 videokaziet,  5 CD a 11 DVD. Všetky videofilmy 
využívame vo vzdelávacej činnosti /prednášky, besedy, semináre, vzdelávacie programy/, pri 
akciách v rámci svetových dní a v čakárni Poradne zdravia pre čakajúcich klientov. Tiež ich 
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zapožičiavame podľa záujmu školám, organizáciám a individuálne jednotlivcom. Celkom sme 
v roku 2009 odpremietali videokazety   39 krát a zapožičali sme ich  30 krát.   
Súčasťou zdravotno-výchovných aktivít je aj názorná propagácia. Z vlastného zv materiálu 
ako aj z distribuovaného pripravujeme pravidelne nástenky. Celkom sme pripravili 24 
názorných propagácií. Uverejnili sme v regionálnych masmédiách / Ľubovnianské noviny, 
Tatranský korzár/ a na www.stránke RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni oznamy, články, 
spracované výsledky z našej poradne,  vyhodnotenia aktivít usporiadaných pri príležitosti 
svetových dní, vyhodnotenia aktivít  v súvislosti s realizáciou projektov. 
Celkom 2 články, 21 článkov na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. Pre 
Ľubovniansku televíziu sme poskytli 1 rozhovor. 
4.  Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov okresu Stará Ľubovňa – v prípade     
potreby poskytnúť údaje ÚVZ SR potrebné k vypracovaniu Správy o zdravotnom     
stave obyvateľstva. 
Oddelenie podpory zdravia v období roka 2009 spracovávalo údaje o zdravotnom stave 
klientov Poradenského centra zdravia  pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. Tieto 
archivované údaje boli vo februári 2009 zaslané podľa požiadaviek RÚVZ so sídlom 
v Prešove pre spracovanie krajskej výročnej správy za Poradne zdravia v Prešovskom kraji 
a 24. februára 2009 boli zaslané podľa požiadaviek RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pre 
účely spracovania celoslovenskej výročnej správy za Poradne zdravia v SR. 
       
5. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť     
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR. 
    V priebehu roka 2009 ešte nebol zavedený jednotný systém stanovovania indikátorov a  
determinantov zdravia.                             
 
6. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia- 
zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia 
                 a) študentov verejného zdravotníctva 
                 b) študentov ošetrovateľstva 
                 c) študentov medicíny 
                 d) študentov pedagogiky 
     - zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia 
a) zdravotníckych pracovníkov 
b) iných zdravotníckych pracovníkov 
c) pedagógov 
d) iných nezdravotníckych pracovníkov 
 - zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
V rámci vzdelávania odborníkov v podpore zdravia, laikov  a dobrovoľníkov v podpore 
zdravia sme zabezpečili školenie 1 komunitnej pracovníčke – asistentke a 1 komunitnej 
pracovníčke - koordinátorke, ktoré sa podieľajú na realizácii 2.etapy Programu podpory 
zdravia znevýhodnených komunít.  
V rámci vzdelávania im boli poskytnuté prednášky na tému PPZZRK - cieľ, obsah, očakávane 
výstupy; PPZZRK - odborné zameranie programu, náplň práce komunitných pracovníkov 
v oblasti zdravotnej výchovy; Osobná hygiena, starostlivosť o vlastné zdravie; Manipulácia 
s potravinami, hygiena výživy; Životné prostredie, hygiena bývania; Školenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci;  Starostlivosť o dieťa; Zdravotná starostlivosť, preventívne 
prehliadky; Reprodukčné a sexuálne zdravie; Prevencia proti šíreniu infekčných ochorení; 
Prevencia proti šíreniu parazitárnych ochorení; Práca s PC; Prevencia úrazov a nehôd; 
Prevencia drogovej závislosti; Formy a metódy v zdravotnej výchove; PPZZRK- týždenné 
a mesačné správy. 
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V rámci vzdelávania pedagógov v podpore zdravia sme v mesiaci február 2009 uskutočnili 
v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom školenie koordinátorov prevencie 
drogovej závislosti – pedagógov okresu Stará Ľubovňa. V súvislosti s realizovaným školením 
boli prezentované výsledky 3. etáp prieskumu Drogovej scény a morálky žiakov základných 
škôl okresu Stará Ľubovňa.  
V marci 2009 som sa zúčastnila na VI. Martinských dňoch hygieny – verejné zdravotníctvo, 
kde som aktívnou účasťou prezentovala výsledky 3. etáp prieskumu Drogovej scény a 
morálky žiakov základných škôl okresu Stará Ľubovňa.  
V máji 2009 som formou aktívnej účasti – posteru prezentovala  uvedené výsledky 3. etáp 
prieskumu Drogovej scény a morálky žiakov základných škôl okresu Stará Ľubovňa na 
odbornej konferencii SAVEZ v Košiciach. 
V októbri 2009 som formou aktívnej účasti – posteru prezentovala  uvedené výsledky 3. etáp 
prieskumu Drogovej scény a morálky žiakov základných škôl okresu Stará Ľubovňa v období 
rokov 2001 – 2008 na 35. Dňoch zdravotnej výchovy Ivana Stodolu, ktoré sa konali v Modre. 
  
 
 
D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
1.  Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti.  
V rámci plnenia tejto úlohy sme v roku 2009 odobrali 4 vzorky mliečnej výživy z detského 
oddelenia Ľubovnianskej nemocnice n. o., 20 obedov na energetickú a nutričnú hodnotu, 5 
vzoriek vody z individuálneho zdroja zásobovania zariadenia pre detí a mládež a 1 vzorku 
z horského prameňa pre účely skautského tábora,  26 vzoriek vôd na prípravu dojčeneckej 
výživy, 4 vzorky hotových pokrmov zo zariadení spoločného stravovania pre deti a mládež na 
úradnú kontrolu potravín. Činnosť výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach detí a 
mládeže v roku 2009 bola zameraná aj na kontrolu kvality stravovania a kontroly 
dodržiavania systému správnej výrobnej praxe – HACCP, ale aj  kontrolu sortimentu 
v školských bufetoch.  
Na plnení tejto úlohy sme sa podieľali aj realizáciou projektu „Monitoring stravovacích 
zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície 
vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál“. V rámci plnenia úloh sme poskytli 8 
osobných a 10 telefonických konzultácií, odobrali sme v 17. kalendárnom týždni 10 vzoriek 
stravy (desiata, obed, olovrant) a 10 nápojov z vybranej  mestskej a vidieckej materskej školy 
a zaslali do laboratórií pri  RÚVZ so sídlom v Poprade, kde bol zabezpečený laboratórny 
rozbor podľa vopred dohodnutých požiadaviek.  
Samotný zber údajov formou dotazníka prebiehal v období od 16.3 do 30.6. 2009, kde boli 
vyplnené a zozbierané dotazníky  a boli uskutočnené merania antropometrie a tlaku krvi u 60 
detí (30 chlapcov, 30 dievčat) v MŠ Ul. Vsetínska v Starej Ľubovni, v MŠ Nová Ľubovňa u 
43 detí (16 chlapcov, 27 dievčat) a v MŠ Jakubany u 17 detí (14 chlapcov, 3 dievčatá). 
Získané údaje od 120 detí sme vkladali do jednotlivých mustier a vyplnené mustry sme  
zaslali na RÚVZ v Rimavskej Sobote. 
Na podporu a plnenie tejto úlohy sme spracovali vlastnú edíciu pod názvom „Školské 
ovocie“, ktorú sme následne distribuovali všetkým MŠ a ZŠ v okrese Stará Ľubovňa a túto  
edíciu sme prezentovali aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. 
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2.  Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej     
výživy.  
V priebehu roka 2009 sme pri výkone ŠZD poskytli celkovo 45 telefonických a 21 osobných 
konzultácií, ktoré sa dotýkali problematiky zariadení spoločného stravovania na úseku 
Hygieny detí a mládeže.  
V ZŠ Ľubotín sme v súvislosti so Svetovým dňom zdravia uskutočnili prednášku pod názvom 
Zdravá výživa a pitný režim u detí a mládeže, kde sme priblížili problematiku významu 
pitného režimu prezentovanou prednáškou deťom, žiakom, rodičom a pedagógom. Zároveň 
sme zabezpečili distribúciu zdravotno-výchovného materiálu s uvedenou problematikou 
a zúčastnili sa na ochutnávke zdravie podporujúcich jedál. 
Problematiku zdravej výživy sme formou prednášok zabezpečili pre žiakov 9. ročníkov ŠPZ 
na Ul. Levočská v Starej Ľubovni a zároveň sme im poskytli zv a propagačný materiál z tejto 
oblasti.  
V roku 2009 sme naďalej rozvíjali spoluprácu so školskými úradmi v okrese Stará Ľubovňa. 
Hlavným cieľom tejto úlohy bolo získať podklady pre zhodnotenie kvality podávaných jedál 
a pestrosti zostavovaných jedálnych lístkov vo vybraných zariadeniach spoločného 
stravovania pre deti a mládež a získania priemerného ročného počtu hotových pokrmov 
v rámci prípravy viacročného NPÚK vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva.  
V období roka 2009 sme v rámci sledovania energetickej a nutričnej hodnoty pokrmov vo 
vybraných školských stravovacích zariadeniach odobrali 10 vzoriek stravy v ŠJ pri ZŠ s MŠ 
Plavnica  a 10 vzoriek stravy v ŠJ pri  ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni.  
Odber vzoriek stravy sme zabezpečili náhodným spôsobom od žiaka a súčasne aj navážku 
podľa rozpisu  na laboratórne vyšetrenie energetických a nutričných hodnôt.  
Do realizácie uvedenej úlohy sme zaradili 1 vidiecku školu (ŠJ pri ZŠ s MŠ Plavnica) a jednu 
mestskú školu (ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni.), o čom sme ich informovali 
písomne zaslanou informáciou. 
Laboratórne výsledky energetickej hodnoty stravy odobratých v školských jedálňach 
spracujeme a porovnáme s inventórnou metódou a s OVD pre danú vekovú kategóriu 
a výsledky budú po ukončení úlohy zaslané na vybrané  školy. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského    
stravovania. 
              Školský mliečny program, ktorého  výkon a organizácia boli usmernené metodickým 
pokynom MŠ SR č. 1227/1999 – 4 zo dňa 30.7.1999  sa v našom okrese realizuje.  
Oproti školskému roku 2008/2009 došlo k miernemu vzostupu zapojenia škôl do školského 
mliečneho programu. V školskom roku 2009/2010 je do programu zapojených 14 školských 
jedálni pri ZŠ s MŠ  z celkového počtu 29 (zariadenia tohto druhu) a 4 školské jedálne pri ZŠ 
z celkového počtu 5 (zariadenia tohto druhu). Záujem o mliečny  program malo celkovo 2873 
žiakov. Dôvodom tohto významného vzostupu je prejavený záujem školopovinných detí 
o konzumáciu mlieka.  
V rámci  programu boli žiakom podávané nasledovné výrobky: tekuté mlieko s predlženou 
trvanlivosťou  v objeme 0,25 l, mliečne výrobky vo forme ochutených kyslomliečnych 
výrobkov, ovocné jogurty. Dodávateľom výrobkov je Mliekareň Kežmarok, Mliekareň 
Sabinov, firma DANONE.  
Z poznatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru vyplýva, že realizácia 
školského mliečneho programu aj napriek snahe vedúcich školských jedální o jeho 
zabezpečenie je závislá od iných faktorov, ktoré sú ťažko ovplyvniteľné. Na realizácii 
uvedeného programu sa podieľame ako riešiteľ. 
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4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov. 
Oddelenie Hygieny detí a mládeže v rámci plnenia tejto úlohy sa zapojilo v spolupráci so ZŠ 
s MŠ Ľubotín do realizácii projektu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského 
stravovania“,  v rámci ktorého sme uskutočnili prednášky pre deti, žiakov, rodičov 
a pedagógov ZŠ s MŠ v Ľubotíne pod názvom „Pitný režim“  a  „Význam mliečnych desiat 
u detí“ a zabezpečili sme distribúciu zv materiálov s uvedeným problematikám. V súvislosti 
s realizáciou uvedeného projektu sme uskutočnili 7 telefonických konzultácií zameraných na 
realizáciu plánovaných aktivít, na informácie ohľadom zdravej výživy u detí a zúčastnili sme 
sa na dvoch ochutnávkach zdravie podporujúcich nápojov a jedál. V ZŠ Ľubotín sme 
v súvislosti so Svetovým dňom zdravia uskutočnili prednášku pod názvom Pitný režim u detí 
a mládeže, kde sme priblížili problematiku významu pitného režimu prezentovanou 
prednáškou deťom, žiakom, rodičom a pedagógom. Zároveň sme zabezpečili distribúciu 
zdravotno-výchovného materiálu s uvedenou problematikou a zúčastnili sa na ochutnávke 
zdravie podporujúcich jedál. 
    
5. Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým     
závislostiam. 
V rámci napĺňania jednotlivých bodov vládneho Programu boj proti drogám a drogovým 
závislostiam zabezpečilo oddelenie HDaM v mesiaci február 2009 školenie koordinátorov 
prevencie drogovej závislosti okresu Stará Ľubovňa.  
V súvislosti s realizovaným školením boli prezentované výsledky realizácie 3. etapy 
prieskumu Drogovej scény a morálky u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. 
Účastníkom školenia boli distribuované zv a propagačné materiály.  
V priebehu roka 2009 sme uskutočnili v rámci rodičovského združenia pre rodičov žiakov ZŠ 
Ul. Komenského v Starej Ľubovni prednášku na tému Prevencia drogovej závislosti. 
V marci 2009 sme pre žiakov ZŠ Ľubotín v rámci iných zv aktivít uskutočnili prednášku pod 
názvom Fajčenie a zabezpečili sme distribúciu zv a propagačného materiálu.  
Pri príležitosti svetového dňa TBC sme poskytli žiakom ZŠ Ľubotín prednášku pod názvom 
Vstupné drogy s distribúciou propagačného materiálu zameraného na prevenciu drogovej 
závislosti.  
V rámci iných zdravotno-výchovných aktivít a svetového dňa zdravia sme pre žiakov školy 
podporujúcej zdravie ZŠ Ul. Komenského v Starej Ľubovni zabezpečili 3 prednášky pod 
názvom Fajčenie a jeho dopad na zdravie jedinca. Pre účastníkov tejto prednášky sme 
zabezpečili aj zdravotno-výchovný materiál s problematikou prevencie závislostí od nikotínu.  
V máji 2009 sme na X. Dňoch HDM odprezentovali výsledky 3. etáp realizovaného 
prieskumu Drogovej scény a morálky u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa .  
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme na  ZŠ v Jakubanoch uskutočnili prednášku 
o Duševnom zdraví a zabezpečili distribúciu zv materiálu.  
V súvislosti s Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog sme uskutočnili pre žiakov ZŠ 
v Plavči prednášku pod názvom „Fajčenie“ a distribuovali sme žiakom zv materiál 
o škodlivosti a dopade fajčenia na zdravie jedinca. 
Na Školách podporujúcich zdravie - ZŠ v Kamienke sme uskutočnili prednášku pod názvom 
Prevencia drogovej závislosti, na  ZŠ v Jakubanoch dve prednášky na tému Prevencia 
alkoholizmu, dve prednášky na obdobnú tému pre študentov Obchodnej akadémie v Starej 
Ľubovni a 3 prednášky na tému Fajčenie a jeho dopad na zdravie pre žiakov ZŠ Komenského 
v Starej Ľubovni. K uvedeným prednáškam bol distribuovaný zv materiál k zameranej 
problematike. 
Pri  príležitosti ET BPD sme uskutočnili dve prednášky na ZŠ v Mníšku nad Popradom, ktoré 
boli zamerané na problematiku Fajčenia a jeho zdravotných dopadov na organizmus. Zároveň 
sme distribuovali týmto žiakom zv materiál s vyššie uvedenou problematikou.  
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V októbri 2009 sme uskutočnil prednášky, ako sprievodné aktivity k putovnej výstave „Prečo 
som na svete rád/a“ žiakom ZŠ Za  vodou v Starej Ľubovni, ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej 
Ľubovni a študentom Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni pod názvom Prevencia drogovej 
závislosti a  distribuovali sme im zv materiály s uvedenou problematikou.  
V rámci projektu „Zdravie matiek a detí k expozícii fajčeniu v domácnosti“ sme v rámci 
výskumnej a prieskumnej činnosti zabezpečili zber údajov od 233 respondentov a získané 
dotazníky sme zaslali na Ústav hygieny pri Lekárskej fakulte  UK v Bratislave. 
V rámci iných zdravotno-výchovných aktivít sme v mesiaci december 2009 uskutočnili dve 
prednášky na tému Prevencia alkoholizmu pre žiakov ZŠ Ľubotín a zároveň sme im 
distribuovali zv materiál k uvedenej problematike.  
        
6.Vykonávať realizáciu celoslovenských a  celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok 
u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti.  
 Na plnení tejto úlohy sa oddelenie HDaM pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v období 
roka 2009 nepodieľalo, nakoľko nebola predložená požiadavka gestora na realizáciu 
celoslovenského a celoeurópskeho epidemiologického prieskumu zameraného na zistenie 
situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, ako aj učiteľov 
základných, stredných a vysokých škôl s cieľom zmapovania trendov v tejto oblasti. 
V rámci projektu „Zdravie matiek a detí k expozícii fajčeniu v domácnosti“ sme v rámci 
výskumnej a prieskumnej činnosti zabezpečili zber údajov od 233 respondentov a získané 
dotazníky sme zaslali na Ústav hygieny pri Lekárskej fakulte  UK v Bratislave. 
               
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
1. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe    
oznámení kontrolných inštitúcií. 
 Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v období roka 2009 vykonali 
celkovo 966 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. 
z. V rámci uvedených kontrol nebola žiadna pokuta  uložená v blokovom konaní ani pokuta 
na základe priestupkového konania. 
Uvedené kontroly boli zapracované do Hlásenia o počte vykonaných kontrol za RÚVZ so 
sídlom v Starej Ľubovni za Január 2009,  za Február 2009, za Marec 2009, za Apríl 2009, za 
Máj 2009, za Jún 2009, za Júl 2009, za August 2009, za September 2009, za Október 2009,  
za November 2009, za December 2009 a boli zaslané na ÚVZ SR v Bratislave dňa 30.1.2009, 
27.2.2009, 31.3.2009, 30.4.2009, 29.5.2009, 30.6.2009, 31.7.2009, 31.8.2009, 30.9.2009, 
30.10.2009, 30.11.2009 a 31.12.2009. 
               Odborní zamestnanci jednotlivých oddelení pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
v priebehu 26. a 27. kalendárneho týždňa uskutočnili kontroly zamerané na dodržiavanie ust. 
zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.  
Pri týchto kontrolách, ktoré boli zamerané na dodržiavanie ust. zákona č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov boli spísané aj záznamy z výkonu kontroly. Zamestnanci oddelenia 
PPL uskutočnili v priebehu dňa 23.-26.6.2009 celkovo  21 kontrol, zamestnanci oddelenia 
HŽP uskutočnili v priebehu dní  24.-26.6.2009 celkovo 20 kontrol, zamestnanci oddelenia 
HV uskutočnili v priebehu dní  29.-30.6.2009 celkovo 10 kontrol, zamestnanci oddelenia 
HDaM uskutočnili v priebehu dní  23.-29.6.2009 celkovo 21 kontrol, zamestnanci oddelenia 
Epidemiológie uskutočnili v priebehu dní 24.-26.6.2009 celkovo 17 kontrol. Celkovo bolo 
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zamestnancami jednotlivých oddelení pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v priebehu 26. 
a 27. kalendárneho týždňa vykonaných 89 kontrol.  
V každej kontrolovanej prevádzke, resp. zariadení bola odovzdaná vlastná edícia „Piktogram 
so zákazom fajčenia a bezpečnostným a zdravotným označením“. 
 
3. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov.  
Vo februári 2009 sme uskutočnili v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom  
školenie koordinátorov prevencie drogovej závislosti okresu Stará Ľubovňa. V súvislosti 
s realizovaným školením boli prezentované výsledky realizácie 3. etáp prieskumu  Drogovej 
scény a morálky žiakov základných škôl okresu Stará Ľubovňa. Účastníkom školenia boli 
distribuované zv a propagačné materiály. 
     
4. Pripraviť novelu zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.  
Novela zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov bola schválená NR SR a nadobudla účinnosťou od 1. 
apríla 2009 okrem čl. I. 10.bodu § 7 ods. 1 písm. h), ktorý nadobudol účinok 1.septembra 
2009. V súvislosti s prijatím a účinnosťou uvedenej novely zákona o ochrane nefajčiarov som 
sa zúčastnila  Odborného  seminára pre pracovníkov poradní zdravia RÚVZ, ktorý sa konal na 
ÚVZ SR v Bratislave a bol zameraný na ustálené postupy pri kontrole zákazu fajčenia podľa 
zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
Dňa 27.10.2009 som sa zúčastnila aj metodického seminára k výkonu kontroly zákazu 
fajčenia v zmysle dodržiavania zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení,      
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými      
poznatkami a v súlade s odporúčaniami SZO a krajinani EÚ  
- plánovanie, organizovanie, kontrola imunizácie, dodržanie intervalov medzi 
očkovaním, správnosť a prehľad vo vedení evidencie očkovania, úplnosť očkovania, kontrola 
skladovania vakcín – sledovanie chladového reťazca, manipulácia s vakcínami boli sledované 
priebežne, počas celého roka. 
- PZS boli priebežne usmerňovaní o realizácii očkovania, prípadných zmenách  
a novinkách (očkovací kalendár, metodické usmernenia). 
2. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného      
programu  
- Plnenie úloh imunizačného programu sa sleduje priebežne, pri kontrolách 
výkonu ŠZD. Konkrétne nedostatky sa riešia okamžite s kompetentnými. V prípade 
nezrovnalostí v očkovaní (v súlade s platným očkovacím kalendárom) najmä pri presune 
očkovancov z iných regiónov, resp. v prípade dočasných kontraindikácií sa zostavuje 
individuálny plán očkovania v závislosti od veku očkovanca a druhu chýbajúcich očkovaní 
s dodržaním imunizačnej schémy jednotlivých očkovaní. 
- Kontrola zaočkovanosti v regióne bola vykonaná v súlade s usmernením HH 
SR k 31.8.2009, súhrnná správa o kontrole očkovania bola podľa usmernenia zaslaná  na 
RÚVZ v sídle kraja v termíne. 
 
 

689



G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé nadmerné  a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. 
V 36 /v r. 2008 – 30/ podnikoch evidujeme 410 /v r. 2008 – 220/ osôb (zamestnanci 
a živnostníci - SZČO) exponovaných rizikovým faktorom. Na základe predložených návrhov 
PZS po spracovaní a schválení posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov boli 
prehodnotené, resp. vyhlásené rizikové práce v EUROKOVE v.d. Orlov, v KL CONSTRUCT 
s.r.o. Plavnica, Ing. Daniel Dujava – Kovovýroba Stará Ľubovňa, v PL PROFY s.r.o. Orlov, 
PILEX Slovakia s.r.o, Závod 03 Podolínec, LEVALOV s.r.o. Píla Nová Ľubovňa, REPASS 
STEEL s.r.o. Kovovýroba Stará Ľubovňa, GSL Co s.r.o. Stará Ľubovňa,  POLYFORM s.r.o. 
Podolínec, GAS Família s.r.o. Stáčanie nápojov PS 03 Stará Ľubovňa, EUROKS s.r.o. Stará 
Ľubovňa, Východoslovenská energetika a.s. I. odbor, prevádzka sietí VN a NN Stará Ľubovňa 
a vo fi LINTEL s.r.o. Podolínec. Zrušené boli rizikové práce  vo fi Agrostav v.o.d. Stará 
Ľubovňa. Prerušenie prevádzky nahlásilo Lesné družstvo „Krížová skala“.  O vyradenie 
z evidencie rizikových prác v Stredisku lesného hospodárstva požiadala fi EKOS s.r.o. Stará 
Ľubovňa a TOMAK s.r.o. Podolínec.   
Zamestnanci oddelenia v sledovanom období v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali  
kontroly v  21 podnikoch zamerané na rizikové profesie.  
 Pri výkone ŠZD  bolo preverované dodržiavanie zásad bezpečnej práce, zmeny vo  výrobnom   
procese   v   súvislosti   s  pracovným prostredím, prideľovanie a používanie osobných 
ochranných prostriedkov a zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok. Pomocou 
107  kontrolných listov informovanosti zamestnancov bolo overené poskytovanie informácií 
zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľov. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia  
    zamestnancov (Zdravé pracoviská). 
Aktívne sme spolupracovali so zástupcami firmy MKEM s.r.o. Stará Ľubovňa a PL PROFY 
s.r.o. Orlov  pri riešení ochrany zdravia zamestnancov pri práci. 
V PL PROFY s.r.o. Orlov na základe objektivizácie pracovného prostredia bol spracovaný 
prevádzkový poriadok a hodnotenie rizika, ktorý bol predložený na posúdenie. 
Odborní zamestnanci oddelenia podpory zdravia spracovali vyhodnotenie výsledkov 
monitoringu zdravotného stavu pracovníkov PL Profy, a.s.  Orlov a tieto výsledky boli 
odbornými zamestnancami oddelenia PPL distribuované vedeniu spoločnosti. 
          Pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bol 
realizovaný dňa 25.10.2009 Deň otvorených dverí na Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni.  
Odborní zamestnanci oddelenia PPL a OPZ spracovali informáciu pod názvom „Čo si 
Európania myslia o svojich pracovných podmienkach?“, ktorú sme zaslali regionálnym 
médiám, TDT štúdiu a redakcii Ľubovnianskych novín. O plánovaných a ponúkaných 
aktivitách sme širokú verejnosť informovali aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni. 
           Dňa 25.10.2009 bolo počas Dňa otvorených dverí  v Poradni zdravia vyšetrených 
celkovo 15 klientov (biochemické parametre z kapilárnej krvi -cholesterol, glukóza, 
triglyceridy, HDL cholesterol, štandardné meranie tlaku krvi, percenta telesného tuku, 
antropometrické ukazovatele - (výška, váha, pás, boky s následným stanovením WHR a BMI) 
a zároveň sme im poskytli individuálne poradenstvo k získaným výsledkom, odporúčanie  
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úpravy životného štýlu a bol im distribuovaný zdravotno-výchovný materiál a poskytnuté 
poradenstvo z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
          Počas dňa otvorených dverí navštívili priestory RÚVZ   aj zástupcovia TDT štúdia, 
redakcie Korzára a Ľubovnianskych novín, ktorým boli poskytnuté rozhovory o realizovaných 
aktivitách.   
Európsky týždeň Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bol propagovaný aj nástenkou vo 
vstupných priestoroch RÚVZ a v čakárni Poradne zdravia. 
 
3. Zabezpečiť efektívny ŠZD v oblasti ochrany zdravia pri práci  zameraný na kontrolu    
plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav       
harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah     
špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia     
pri  práci. 
 
         Oddelenie PPLaT vykonáva ŠZD v 542  právnických a fyzických subjektoch. Na 
plnenie povinnosti zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav bolo vykonaných 
celkovo 444 kontrol v rámci ŠZD. Sankčný postih bol daný v jednom prípade  a to fi 
SPOLAGRO s.r.o. Šarišské Jastrabie, predbežné opatrenie a náhrada nákladov vo výške 17,59 
€. Boli vydané 4 záväzné pokyny. 
     
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej     
služby  zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím     
zamestnancov v súvislosti s prácou. 
      Prevádzkovatelia boli upozorňovaní na § 21 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácie    
týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby (§ 26).  V súčasnosti má PZS  zabezpečenú   136 
právnických a fyzických  subjektov dozorovaných oddelením PPL. V ďalších sú v štádiu 
rokovania s príslušnými PZS. Nakoľko na území okresu nemá sídlo žiadna PZS, 
zabezpečovanie PZS v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. sa rozbehlo hlavne po vytvorení 
ambulancie PZS v Ľubovnianskej nemocnici, ktorá vykonáva lekárske prehliadky vo vzťahu 
k práci pre fi PaLS s.r.o. Prešov na základe zmluvného vzťahu.  Najviac organizácií má 
podpísanú zmluvu s PaLS s.r.o. Prešov. Odborný  dozor   nad   výkonom   činnosti PZS je 
možno hodnotiť hlavne prostredníctvom úrovne vypracovaných posudkov o riziku 
a prevádzkových poriadkov. Doposiaľ predkladané prevádzkové poriadky a posudky o riziku 
vypracované PaLS s.r.o. Prešov sú na požadovanej odbornej úrovni. Zatiaľ prešla veľmi 
krátka doba na  podrobnejšie hodnotenie jednotlivých PZS. Mnohé podniky, ktoré uzatvorili 
zmluvy s PZS sa v dôsledku hospodárskej krízy dostali do platobnej neschopnosti a tak 
spolupráca PZS a týchto podnikov je problematická. 
V rámci odborného seminára boli zamestnanci RÚVZ oboznámení s novou legislatívou 
týkajúcej sa PZS. Informácia o novej legislatíve je uverejnená i na webovej stránke RÚVZ so 
sídlom v Starej Ľubovni. 
      
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
1.  Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III     
s osobitným dôrazom na detskú populáciu. 
        Za hodnotené obdobie  boli realizované aktivity 1. cieľa NEHAP III, v rámci výkonu 
ŠZD nad hromadným zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou a monitorovania kvality pitnej 
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vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov v súlade s platnou legislatívou podľa 
stanoveného rozsahu a frekvencie laboratórnych rozborov.   
 V súvislosti s pitnou vodou u individuálneho zásobovania boli realizované aktivity 
v rámci svetového dňa vody (odborné poradenstvo v oblasti otázok zdravotnej bezpečnosti 
pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, 
úprava pitnej vody, ochrana vodných zdrojov, zdravotné riziká z vody, význam vody pre 
zdravie človeka a pod.).  Akcia sa stretla  s veľkým ohlasom verejnosti, ktorá prejavila záujem 
o problematiku pitnej vody. 
V rámci ŠZD podľa platnej legislatívy bola mimoriadna pozornosť venovaná  vode na 
kúpanie v bazénoch umelých kúpalísk s celoročnou a sezónnou prevádzkou (LTS 2009).  
Za hodnotené obdobie  neboli zaznamenané žiadne hromadné ochorenia, pri ktorých by bola 
preukázaná ako cesta prenosu voda z verejného vodovodu resp. voda na kúpanie na umelých 
kúpaliskách.  
Cieľom realizovaných aktivít bolo prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva, 
predovšetkým detskej populácie.  
 
3.  Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie  
Úloha bola realizovaná v rámci ŠZD nad hromadným zásobovaním obyvateľstva pitnou 
vodou a monitoringu kvality pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi na spotrebisku. V r. 
2009 neboli v súvislosti s pitnou vodou uplatnené žiadne zákazy používania vody ako pitnej.  
Naďalej individuálne zásobovanie pitnou vodou z hygienicky nezabezpečených vodných 
zdrojov v  rómskych osadách predstavuje trvalé ohrozenie zdravia (zákazy používania pitnej 
vody z vodných zdrojov v rómskych osadách  Lomnička,  Kyjov - r. 2008, Čirč – r. 2009). 
Pri výkone ŠZD nad vodou na kúpanie boli ukladané opatrenia v závislosti od závažností 
zistených nedostatkov. Opatrenia mali charakter zákazu využívania  vody na kúpanie, 
z dôvodu vysokého obsahu voľného chlóru (Penzión San André I  Vyšné Ružbachy, Hotel 
Sorea Ľubovňa v Ľubovnianskych kúpeľoch). Účinnosť vykonaných opatrení bola následne 
skontrolovaná. 
Časť úlohy týkajúca sa prírodných vôd na kúpanie RÚVZ neplní. V okrese sa prírodné 
kúpaliská nenachádzajú. 
 
4.   Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
Hlavným cieľom monitoringu bolo sledovanie kvality pitnej vody v rozvodnej sieti verejných 
vodovodov podľa spracovaného rozsahu laboratórnych rozborov a frekvencií vyšetrení 
vzoriek pitnej vody v súlade so zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.)  a NV SR 
č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a 
kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. (ďalej len NV SR č. 354/2006 Z.z.). 
Podľa spracovaného plánu monitoringu bolo roku  2009 vyšetrených 71 vzoriek vôd v rámci 
kontrolného monitoringu  a 19 vzoriek vôd v rámci preverovacieho monitoringu. (laboratória 
RÚVZ so sídlom v Poprade) 
Z celkového počtu 90 vyšetrených vzoriek, bolo v  16-tich vzorkách zistené prekročenie 
limitných hodnôt ukazovateľov podľa  NV SR č. 354/2006 Z.z.,  čo predstavuje 17,77 % 
nevyhovujúcich vzoriek, 11,11 % vzoriek bolo nevyhovujúcich v mikrobiologických 
ukazovateľoch. V 3 vzorkách bolo zistené prekročenie medznej hodnoty v ukazovateľoch 
voľný chlór a železo  – 3,33 % nevyhovujúcich vzoriek, v 4-och vzorkách bolo zistené 
prekročenie MH v biologických ukazovateľoch   (4,44 % nevyhovujúcich vzoriek). 
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Z dôvodu nedodržania požiadaviek na kvalitu  pitnej vody vo verejnom vodovode v meste 
Podolínec, bola prevádzkovateľovi vodovodu  - PVPS, a.s. Poprad uložená pokuta podľa § 57 
ods. 47 písm. a/  zák. č. 355/2007 Z.z.  vo výške 500,00 € /15063,00 Sk. 
Za hodnotené obdobie neboli zaznamenané žiadne infekčné ochorenia prenosné vodou 
z verejných vodovodov. 
 Údaje o kvalite pitnej vody sa priebežne zadávali do programového systému VYDRA 
a sú zverejnené na web. stránke RÚVZ. O kvalite pitnej vody bola verejnosť informovaná aj 
prostredníctvom regionálnej tlače. Na základe výsledkov monitoringu a ŠZD bude 
vypracovaná výročná správa pre oblasť pitnej vody.  
RÚVZ sledoval kvality pitnej vody aj prostredníctvom prevádzkovej kontroly kvality pitnej 
vody zabezpečovanej prevádzkovateľmi vodovodov.  
Monitoring kvality vody na kúpanie na prírodných kúpacích lokalitách nebol zabezpečený . 
V okrese Stará Ľubovňa sa prírodné lokality s organizovanou rekreáciou nenachádzajú. 
Výkon ŠZD nad vodou na kúpanie v bazénoch s celoročnou prevádzkou a v bazénoch so 
sezónnou prevádzkou (Termálne kúpalisko Izabela vo Vyšných Ružbachoch)  bol 
zabezpečený v súlade so zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MZ SR č. 72/2008 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu 
a na kúpaliská a pokynov ÚVZ SR pre výkon ŠZD nad vodou na kúpanie v LTS 2009. 
Prevádzka Termálneho kúpaliska Izabela vo Vyšných Ružbachoch s plánovanou kúpacou 
sezónou (19.6.2009 – 30.8.2009) bola povolená rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva 
na základe komplexnej kontroly pripravenosti areálu, stavu bazénov a zariadení na začiatok 
sezóny. 
Správa o pripravenosti umelého kúpaliska a vyhodnotenie LTS 2009 bolo v požadovanom 
termíne zaslané cez IS o kvalite vody na kúpanie. Aktualizovanie  údajov počas LTS  
prebiehalo  prostredníctvom IS podľa pokynov ÚVZ SR  k výkonu ŠZD nad vodou na 
kúpanie.    
        V bazénoch s celoročnou prevádzkou bolo zabezpečené sledovanie kvality vody na 
kúpanie z prostriedkov prevádzkovateľov prostredníctvom RÚVZ (platená služba) v rozsahu 
a frekvencii stanovených platnou legislatívou. 
Za hodnotené obdobie bolo vyšetrených    38  vzoriek vôd (539 ukazovateľov),   z ktorých 
jedna vzorka bola nevyhovujúca po mikrobiologickej stránke (ukazovatele EC, EK, PD). 54 
fyzikálno-chemických ukazovateľov bolo prekročených v 30-tich vzorkách vôd (voľný chlór, 
viazaný chlór, pH, amónne ióny, zápach).   
Hygienická a epidemiologická situácia v sledovaných bazénoch bola v r. 2009 vyhovujúca. 
Údaje o kvalite vody boli priebežne vkladané prostredníctvom IS.  
V súvislosti s kúpaním návštevníkov v bazénoch nebol zaznamenaný žiadny hromadný 
výskyt ochorení. 
Aktuálne údaje o kvalite vody na kúpanie a informácie o stave sledovaných bazénov  sú 
obyvateľstvu sprístupnené  na web. stránke RÚVZ a IS vody na kúpanie (www.uvzsr.sk) 
 
 
K. ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO     
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva. 
V roku 2009 prejavila záujem jedna študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, odbor 
Verejné zdravotníctvo o praktické cvičenia a odbornú prax na RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni. Dňa 8.6.2009, 10.6.2009  a 11.6.2009 absolvovala odbornú prax na Oddelení 
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podpory zdravia. Počas odbornej praxe jej bola priblížená činnosť oddelenia  a zúčastnila na 
zbere údajov formou dotazníkového prieskumu v rámci projektu „Seniori v rodine 
a v spoločnosti“ na SOU sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, realizácii aktivít v rámci 
výjazdovej Poradne zdravia na ZŠ v Plavči (meranie tlaku krvi a merania CO monitorom) 
a podieľala sa na distribúcii zv materiálu z ÚVZ SR pod názvom „Čo robiť počas horúčav“, 
ktoré distribuovala v lekárňach, ambulanciách praktických lekárov pre detí a dorast 
a ambulanciách praktických lekárov pre dospelých v meste Stará Ľubovňa spoločne 
s pracovníčkou OPZ.  
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A) OBLASŤ HYGIENY  VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI  POTRAVÍN  
A KOZMETICKÝCH  VÝROBKOV 
    
V ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia populácie je starostlivosť o zdravú výživu 
obyvateľstva a zdravotne bezpečné potraviny a bezpečné kozmetické výrobky jednou z 
hlavných úloh v uvedenej oblasti, vychádza z celoeurópskych strategických cieľov a 
dokumentov ako sú Zdravie 21. storočia a Biela kniha bezpečnosti potravín.  
Jedným zo základných dokumentov v oblasti starostlivosti o zdravú výživu je „Program 
ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“, ktorým sa sleduje zlepšenie súčasného 
štandardu výživy v priamej nadväznosti na zdravotnú situáciu obyvateľov, vychádza z 
dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie a najmä z Národného programu podpory 
zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. 
Prostredníctvom poradenskej a konzultačnej činnosti oddelenie spolupracuje s regionálnymi 
periodikami a médiami, v rámci hromadných akcií konaných v obciach a mestách Svidník, 
Stropkov a Giraltovce a podieľa sa na ich organizácií, resp. odbornom zabezpečení, účasťou v 
organizačných výboroch. Poradenská a konzultačná činnosť je vykonávaná podľa 
potrieb, k 31.12.2009 bolo poskytnuté poradenstvo a konzultácie v 43 prípadoch. 
V spolupráci s miestnou štátnou správou - stavebné úrady miest a obcí okresov sa 
zúčastňujeme jednaní v rámci územných, stavebných a kolaudačných konaní, konaní o zmene 
užívania stavby, ako aj jednaní v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou 
správou. 
Odd. HV zabezpečuje výkon kontrol v rámci úloh zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľstva 
pri hlásení zdravotne škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom rýchleho 
výstražného systému nad potravinami a krmovinami v SR, ako aj  RAPEX nad kozmetickými 
prostriedkami . 
V  oblasti Hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa odd. HV, RÚVZ 
vo Svidníku podieľa na naplnení cieľov Programového vyhlásenia vlády SR prostredníctvom: 
- Účasti na realizácii programu ozdravenia výživy obyvateľov SR. 
- Výkonu úradnej kontroly nad potravinami a štátneho zdravotného dozoru na zabezpečenie 
zdravotne bezpečných potravín. 
- Cielených úloh pre oblasti zdravotnej bezpečnosti epidemiologicky rizikových potravín, 
systémov správnej výrobnej praxe, zdravotnej bezpečnosti potravín určených na osobitné 
diétne použitie, potravín pre celiatikov, potravín pre dojčatá a malé deti, výživových 
doplnkov. 
- Výkonu štátneho zdravotného dozoru nad výrobou a obehom kozmetických výrobkov. 
- Výkonu poradenskej a konzultačnej činnosti. 
 
K hlavným úlohám oblasti hygieny výživy, ktoré prispievajú k naplneniu cieľov 
programového vyhlásenia vlády v oblasti bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
patria: 
- Posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu posilnenia 
prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiologickou. 
- Sledovanie dusičnanov a dusitanov, mykotoxínov a patulínu a reziduí pesticídov v 
potravinách pre dojčatá a malé deti. 
- Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie. 
- Kontrola jodidácie kuchynskej soli. 
- Sledovanie regulovaných látok v kozmetických výrobkoch. 
- Bezpečnosť kozmetických výrobkov. 
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Plnenie úloh vyplývajúcich z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2006 
- 2010. Plnenie je rozpísané v programy a projekty na rok 2009 
 
ÚLOHY 
 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly nad potravinami 
 
Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly sa riadi zásadami, postupmi a 
harmonogramom podľa Viacročného plánu úradnej kontroly  na obdobie rokov 2008 - 2011, 
plán vychádza z a nadväzuje na viacročný národný plán úradnej kontroly potravín 
vykonávaných orgánmi na ochranu zdravia predkladaný ÚVZ SR.  
V roku 2009 sa výkon  štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly  riadi zásadami 
ročného plánu úradnej kontroly v oblastiach - určenie príslušných orgánov  a legislatívneho  
základu pre výkon kontroly (legislatíva - Nariadenie (ES) č. 882/2004, národná legislatíva), 
kompetencií pri výkone kontroly, postupov a činností pri výkone kontroly, kompetencií 
zamestnancov vykonávajúcich kontrolu, vedenia databáz prevádzkovateľov, kategorizácie 
rizík, odberu a analýz vzoriek výrobkov. 
V súlade s plánom na výkon kontroly bolo celkovo k 31.12.2009 vykonaných 656 kontrol, 
odobratých a vyšetrených bolo 271 vzoriek potravín, materiály a predmety prichádzajúce do 
styku s potravinami celkovo 2 vzorky a kozmetické výrobky 12, 140 sterov z pracovného 
prostredia / prevádzky z epidemiologického hľadiska /, 8 vzoriek pitných vôd z vlastných 
vodných zdrojov, ktoré zásobujú potravinárske prevádzky.    
Na presadzovanie plnenia povinností kontrolovaných subjektov vyplývajúcich z novej 
legislatívy sú uplatňované opatrenia na odstránenie nedostatkov a sankcie za nesplnenie 
povinností podľa novej platnej legislatívy. 
Celkom / k 31.12.2009/ boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov v 8 
kontrolovaných zariadeniach, blokovom konaní bolo riešené 7/ z toho zaplatená suma 51€, 
záväzné pokyny 2, náhrada nákladov podľa § 58 zák. č. 355/2007 v počte 3 uložená suma 
69,72 € zaplatená 69,72€.  
Podľa § 19 ods. 1 písm. b zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. bolo vydané 1 opatrenie na zákaz 
umiestnenia potravín na trh rep. stiahnutie z trhu /bylinný čaj/.    
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva . 
 
Plnenie programu sa realizuje v nadväznosti a na základe sledovania výživového stavu 
vybraných vekových skupín dospelej populácie SR a v spolupráci s poradenským centrom na 
RÚVZ so sídlom vo Svidníku. 
Cieľom sledovania je vplývať na zlepšenie stravovacích návykov u vybraných skupín 
dospelej populácie (so zameraním sa na stredne ťažkú prácu). Zisťovanie vývoja výživového 
stavu v sledovaných populačných skupinách. 
Úloha, ktorej gestorom je RÚVZ so sídlom v Poprade, sa v roku 2009 plní podľa prijatého 
plánu. 
Sledovanie sa uskutočňuje u vybraných populačných skupín obyvateľstva u mužov a žien pre 
stredne ťažkú prácu v celkovom počte klientov 80, z toho ženy v dvoch stanovených 
vekových kategóriách a muži v dvoch stanovených vekových kategóriách.  
Pre sledovanie výživových faktorov je použitý 1-dňový jedálny lístok, na spracovanie dát 
použitý software – Alimenta v nadstavbovej verzii. Úloha sa realizuje aj v oblasti sledovania 
spotreby potravín v sledovaných populačných skupinách, pohybovej aktivity, klinicko – 
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somatometrických ukazovateľov,  parametrov lipoproteínového metabolizmu a životosprávy. 
K 31.12.2009 úloha bola splnená.  Celkovo bolo vyšetrených 80 klientov. Sumárne výsledky 
boli zaslané na gestorské pracovisko RÚVZ Poprad na ďalšie spracovanie. Výber cieľovej 
skupiny bol dobrovoľný u mužov a žien, pracujúci boli zamestnancami MŠ a u mužov 
prevažne z prevádzok so zameraním sa na stredne ťažká práca z okresu Stropkov.  
 
3. Zabezpečiť  skvalitnenie poradenských činností zameraných na zmeny stravovacích 
zvyklostí obyvateľov, zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu, informovanie 
občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových druhoch 
potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
 
Plnenie úloh sa realizuje prostredníctvom a v spolupráci s Poradenským centrom na RÚVZ so 
sídlom vo Svidníku. 
 
4. Podporovať spotrebu potravín s výrazným obsahom nutričných látok. 
 
Plnenie úlohy sa priebežne realizuje prostredníctvom poradenskej činnosti a v rámci 
prednášok pre odbornú činnosť pre prácu s požívatinami pri príprave stravy v spoločnom 
stravovaní. 
 
5. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky. 
 
Výkon úradnej kontroly sa v roku 2009 riadi plánom výkonu kontroly a bol zabezpečený 
výkon kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikových potravín s 
osobitným zreteľom na dodržanie mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej 
praxe. 
K 31.12.2009 bolo vykonaných 30 kontrol v prevádzkach výroby a predaja epidemiologicky 
rizikových potravín, na laboratórne vyšetrenie bolo odobratých 130 vzoriek epidemiologicky 
rizikových potravín, z toho 7 vzoriek po mikrobiologickej stránke nevyhovovali hygienickým 
požiadavkám hlavne u odobratých vzoriek cukrárskych výrobkov  / 3 / pre najvyššiu 
prípustnú hodnotu počtu kvasiniek a koliformné baktérie, /3/ vzorky zmrzlín pre prekročené 
limity kvasiniek a len / 1/ vzorka bola nevyhovujúca lahôdkarský výrobok /majonézový šalát / 
pre prekročené limity kvasiniek.       
Kontrola  mikrobiologických kritérií bola zameraná aj na špecifické parametre 
mikrobiologickej bezpečnosti a to hlavne na zárodky Salmonela, Pseudomonas aeruginosa, 
Termotolerantný campylobacter, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Toxinogénne 
plesne a pod. 
V oblasti potravín na osobitné diétne použitie bola kontrola zameraná na potraviny na 
osobitné výživové účely – potraviny na výživu dojčiat a malých detí: potraviny na počiatočnú 
výživu dojčiat alebo následnú výživu dojčiat a výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá 
a malé deti a ostatné potraviny na výživu dojčiat a malých detí z hľadiska sledovania 
mikrobiologických rizík - Salmonela, Enterobacter sakazakii,  E. Coli, Staphylococcus aureus, 
Listeria monocytogenes, Bacillus cereus. 
Na laboratórne vyšetrenie bolo odobratých a vyšetrených celkom 14 vzoriek potravín z tejto 
kategórie. Na zistenie prítomnosti Enterobacter sakazakii bolo vyšetrených 10 vzoriek, podľa 
laboratórnych výsledkov všetky vzorky vyhovovali, 14 vzoriek bolo vyšetrených na 
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stanovenie prítomnosti Salmonela všetky vzorky boli negatívne, a 10 vzoriek bolo laboratórne 
vyšetrených na prítomnosť Bacilus cereus, Staphylococcus aureus,  E. Coli všetky boli 
negatívne. 6 vzoriek bolo laboratórne vyšetrené na zistenie prítomnosti Listeria 
monocytogenes všetky boli negatívne.  V roku 2009 v mesiaci / máj / sme mali určené 
odobrať z distribučnej siete 2 vzorky- výživové doplnky, boli odobraté multivitamínové 
šumivé tablety podľa laboratórnych výsledkov boli vyhovujúce sledované ukazovatele/ 
syntetické farbivá, aspartám, sacharín, K-acesulfán, Pb, Cd, Hg/.   
 
6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky. 
 
V roku 2009 boli úlohy v tejto oblasti plnené v oblastiach odberu a analýzy vzoriek 
kozmetických výrobkov určených pre dospelú populáciu a pre detskú populáciu pre 
sledovanie alergénov a zakázaných látok, ako aj kontroly označovania výrobkov, celkovo 
odkontrolovaných 32 druhov kozmetických výrobkov v 9 prevádzkach, pričom nebolo zistené 
porušenie povinnej dokumentácie. Predajcovia predložili dokumentáciu u kontrolovaných 
výrobkov. Na analýzu vzoriek bolo odobratých celkovo 12 vzoriek avšak 5 vzoriek 
odobratých ako vonná kozmetika neboli doposiaľ nám doručené výsledky, ostatné vzorky  
boli vyhovujúce.    
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxín,y s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
 
Úlohy plnené v oblasti sledovania obsahu kadmia, dusičnanov a dusitanov, k 31.12.2009 boli 
laboratórne vyšetrené - detská výživa /kadmium/ celkovo 6 vzoriek všetky boli vyhovujúce, 
dusičnany a dusitany  celkovo 6 vzoriek všetky boli vyhovujúce, reziduá pesticídov 1 
vzorka výsledky doposiaľ nemáme, mykotoxíny - aflatoxín B1 a patulín vzorky odobraté 
v počte 5 všetky boli vyhovujúce.   
 
8. Uplatňovať v praxi spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad 
potravinami v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 
nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných 
kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona  č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov. 
 
Pre výkon úradnej kontroly boli rozpracované spoločné princípy EU pre výkon úradnej 
kontroly, a to vypracovaním viacročného plánu úradnej kontroly  na obdobie rokov 2008 - 
2011,  podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. 
apríla 2004 o úradných kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona  č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 
Tento plán vychádza z a nadväzuje na viacročný národný plán úradnej kontroly potravín 
vykonávaných orgánmi na ochranu zdravia predkladaný ÚVZ SR.  
Na základe viacročného plánu úradnej kontroly bol na rok  2009 vypracovaný ročný plán 
úradnej kontroly  v oblastiach - určenie príslušných orgánov  a legislatívneho  základu pre 
výkon kontroly, kompetencií pri výkone kontroly, postupov a činností pri výkone kontroly, 
kompetencií zamestnancov vykonávajúcich kontrolu, vedenia databáz prevádzkovateľov, 
kategorizácie rizík, odberu a analýz vzoriek výrobkov. 
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9. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmivami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami. 
 
V oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne škodlivých potravín 
a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov Spoločenstva oddelenie 
hygieny výživy a PBU zabezpečilo stanovené úlohy, kde /k 31.12.2009 / boli vykonané 
opatrenia – 108 kontrol na základe  hlásení, zameraných na kozmetické výrobky pričom 
neboli zistené žiadne nevyhovujúce výrobky v okresoch Svidník a Stropkov. 
 Nami odobratá 1 vzorka bylinný čaj nevyhovela pre prítomnosť Salmonella Manhattan, bolo 
vydané opatrenie na zákaz predaja a zároveň bolo nahlásené do Národného kontaktného bodu 
ÚVZ SR pre Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá podľa Nariadenia /EK/ č. 
178/2002- čl.50.    
Cieľom v oblasti informačných systémov úradov verejného zdravotníctva patria 
monitorovanie údajov o: 
- stravovacích návykoch vybraných skupín obyvateľstva SR v závislosti od spotreby                      
potravín a pozitívnych a negatívnych faktorov výživy 
- výkonoch kontroly v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly, ako aj 
kritérií zdravotnej bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. 
 
1. Využívať informačné systémy v sieti úradov verejného zdravotníctva v oblasti 
potravinového dozoru a štátneho zdravotného dozoru nad výrobou, manipuláciou 
a uvádzaním potravín do obehu a nad kozmetickými výrobkami. 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly na odd. HV a PBU sa využíva 
informačný systém CITRIX, ktorý je zavedený pre zadanie údajov z vykonaných previerok 
a ktorý slúži na okamžité výstupy z jednotlivých komodít a hlásení o nevyhovujúcich 
potravín, kozmetických výrobkov RAPEX, RASF.  
 
2. Využívať informačné systémy v sieti úradov verejného zdravotníctva v oblasti 
sledovania spotreby potravín a pozitívnych a negatívnych faktorov výživy v závislosti na 
stravovacích návykoch obyvateľov. 
V plnení Program zdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky, je plne využívaný 
program ALIMENTA, ktorý slúži pri hodnotení stravovacích zvyklostí jednotlivcov alebo 
skupín, ktorí navštevujú poradenské centrum zdravej výživy pri RÚVZ so sídlom vo 
Svidníku. 
 
K hlavným cieľom v oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických 
výrobkov v oblasti vzdelávania zamestnancov úradov verejného zdravotníctva patria: 
- podmienky pre vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich štátny zdravotný dozor 
a úradnú kontrolu nad potravinami a kozmetickými výrobkami, pre umožnenie vykonávania 
úloh a úradných kontrol, podľa požiadaviek čl. 6 nariadenia /ES/ Európskeho parlamentu 
a Rady z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách. 
1. Presadzovať a zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich 
štátny zdravotný dozor a potravinový dozor prostredníctvom SZU a ďalších 
vzdelávajúcich inštitúcií. 
Zamestnanci odd. HV a PBU RÚVZ Svidník sa zúčastnili  všetkých seminárov, školení, ktoré 
boli zamerané na výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v roku 2009 
a to na týchto akciách:   
- Seminár- analýza pesticídov v detskej výžive ÚVZ SR Bratislava 
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- Konferencia – porada kozmetické výrobky Oščadnica 
- Konferencia životné podmienky a zdravie- Štrbské Pleso 
-  Seminár- Nová legislatíva, nariadenia, smernice, zákon o potravinách ŠVaPS Bratislava  
 
                                                                                          
B. OBLASŤ OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 
 
Vo veciach radiačnej ochrany je pre územný obvod Prešovského kraja príslušným organom 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
Charakteristika  
Podpora zdravia je významnou súčasťou verejného zdravotníctva, je to proces umožňujúci 
jednotlivcovi  a  spoločnosti prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie, jeho kontrolu 
a rozvoj. Poslaním podpory zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a zároveň 
zvýšenie kvality života ľudí pozitívnym ovplyvnením  spôsobu života. Podpora zdravia 
zahŕňa komplexný proces systémov vo vzťahu k posudzovaniu zdravotného stavu od 
jednotlivca  k spoločnosti. Z toho vyplýva nutnosť pôsobenia na  viacerých úrovniach – na 
obecnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni a taktiež na úrovni rezortov vlády SR, 
jednotlivých organizácií a ďalších zložiek spoločnosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú.  
 
Úlohy 
Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na roky 2006-2010  
v spádovom regióne. 
- Školy podporujúce zdravie - do projektu je zaradených 7 materských škôl, 7 základných 
škôl a 2 stredné školy. Na týchto školách realizujeme zdravotno-výchovné aktivity v priebehu 
celého školského roku. Ide o prednášky, besedy, premietanie videofilmov, organizovanie 
súťaží, distribúciu zdravotno-výchovného materiálu a pod.  
- Hrou proti AIDS – Tento projekt sme začali realizovať v decembri  roku 2006. V roku 
2009 sme uvedený projekt realizovali u študentov druhého ročníka  Gymnázia v Stropkove,  
Gymnázia v Giraltovciach,  Reálneho Gymnázia v Stropkove a v Giraltovciach. Všeobecné 
informácie o prevencii HIV/AIDS poskytujeme žiakom základných škôl a študentom 
stredných škôl a učilíšť v priebehu celého roka na prednáškach o životnom štýle, o drogách 
a pod. 
- Zdravá výživa pre zdravé srdce – Sledovanie výživového stavu vybraných skupín 
populácie - Túto úlohu plníme v spolupráci s pracovníkmi oddelenia výživy, pričom klientom 
zapojeným do tohto projektu vyšetrujeme rizikové faktory srdcovo-cievnych chorôb (celk. 
chol.,  HDL chol., Tg, glu., antropometrické vyš. a TK). 
 
Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu  u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia.                               
- V rámci prevencie chronických srdcovo-cievnych ochorení realizujeme prednášky a besedy 
so zameraním na zdravý životný štýl, výživu, pohybovú aktivitu a pod. Na optimalizáciu 
pohybovej aktivity bolo zrealizovaných 29 zdravotno-výchovných aktivít, na správnu výživu 
37, na prevenciu fajčenia 14 a na prevenciu drogových závislostí 5 zdravotno-výchovných 
aktivít. V roku 2009 sme v poradni zdravia vyšetrili 570 klientov. V rámci  poradne zdravia 
sme  celkovo vykonali 10 výjazdov. Vyšetrili sme 256 klientov, z toho  20 zamestnancov 
Materskej školy na ul. Matice slovenskej v Stropkove, 22 zamestnancov firmy Plasty 
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v Stropkove, 66 zamestnancov firmy Stroptel v Stropkove, 38 účastníkov celoslovenskej 
súťaže Slovenského Červeného kríža uskutočnenej vo Svidníku, 50 zamestnancov firmy 
SVIK vo Svidníku, 22 obyvateľov obce Mestisko, 25 obyvateľov obce Bukovce a 13 
obyvateľov obce Stročín. 
 
Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života. 
 
- V mesiaci apríl 2007 bola verejnosti sprístupnená internetová stránka RÚVZ so sídlom vo 
Svidníku. Na stránkach sú postupne zverejňované články a zdravotno-výchovné informácie. 
- Informovanie obyvateľstva o činnosti poradne zdravia a medializácia aktuálnych tém 
v oblasti ochrany a podpory zdravia bola realizovaná v regionálnych novinách Dukla, 
Podduklianske novinky, Spektrum, na Infokanále mesta Svidník a Stropkov a na internetovej 
stránke mesta Svidník a Stropkov. Na uverejnenie sme zaslali tieto články:  
 
• Informácia o priebehu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení 
za 7.   kalendárny týždeň  
• Teplota na pracovisku  
• Organizujete lyžiarsky zájazd?  
• Informácia o priebehu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení 
za 8.   kalendárny týždeň  
• Prosba o spoluprácu  - HDM celoštátny projekt  
• Svetový deň vody 2009  
• Informácia o priebehu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení 
za 4.   kalendárny týždeň  
• Informácia o priebehu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení 
za 5.   kalendárny týždeň  
• Európsky imunizačný týždeň  
• NOVEL FLU VIRUS  
• Odstraňovanie azbestu  
• 31. máj – Deň otvorených dverí /Svetový deň bez tabaku/  
• 31. máj – Svetový deň bez tabaku  
• Kúpaliská  
• Podklady pre noviny – výživa  
• Ploštice  
• Vyzvi srdce k pohybu  
• Svetový deň srdca  
• Chrípka  
• Európska kampaň „Zdravé pracoviská“  
• Hepatitída typu A  
• Žltačka typu A  
• Chrípka – (44. k.t. ) 
• Chrípka A H1N1 
• Súťaž „Ovocie a zelenina očami detí 2009“  
• Chrípka  
• Chorobnosť – chrípka  
• Chrípka  
• Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okresoch 
Svidník a Stropkov  
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• Vírusová hepatitída A  
• Chorobnosť – chrípka  (48.tyž. ) 
• Pozvánka – výstava výtvarných prác  
• Bazén  
• Vyhodnotenie – Ovocie a zelenina očami detí  
• Chrípka (50. k.t. ) 
 
Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR. 
- Sledovanie rizikových faktorov civilizačných ochorení sa vykonáva v  základnej poradni, 
poradni zdravej výživy /PZV/,  poradni optimalizácie pohybovej aktivity /POPA/ a redukcie 
nadváhy, poradni na odvykanie od fajčenia /POF/,  a poradni nefarmakologického 
ovplyvňovania TK. Všeobecné poradenstvo sa poskytuje v dňoch utorok a štvrtok od 8.00 do 
12.00 hod., PZV v utorok  a vo štvrtok, POF v stredu a podľa dohodnutého termínu 
s klientom, POPA v pondelok,  utorok, štvrtok a piatok. V roku 2009 sme v poradni zdravia 
vyšetrili 570 klientov. V rámci  10  výjazdov sme  vyšetrili  256 klientov, z toho 20 
zamestnancov Materskej školy na ul. Matice slovenskej v Stropkove, 22 zamestnancov firmy 
Plasty v Stropkove, 66 zamestnancov firmy Stroptel v Stropkove,  38 účastníkov 
celoslovenskej súťaže Slovenského Červeného kríža uskutočnenej vo Svidníku, 50 
zamestnancov firmy SVIK vo Svidníku, 22 obyvateľov obce Mestisko, 25 obyvateľov obce 
Bukovce a 13 obyvateľov obce Stročín. 
 
Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia. 
 
- Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena   
Tento projekt  realizujeme od roku 2006 v MŠ v okresoch Svidník a Stropkov. Vzhľadom na 
dobrú odozvu v ňom pokračujeme aj naďalej. Raz v mesiaci navštevujeme MŠ, kde im 
podávame základné informácie o stomatohygiene, správnej výžive, opakovane nacvičujeme 
správnu techniku čistenia zubov.   
V školskom roku 2008/2009 boli vybrané materské školy, a to v Kračúnovciach, 
v Giraltovciach, v Duplíne a v Turanoch nad Ondavou.   
V školskom roku 2009/2010 sme oslovili MŠ Bukovce, MŠ Havaj, MŠ Kuková a MŠ Lúčka. 
Celkom sme v MŠ  odprednášali 28 prednášok o správnom umývaní zúbkov s názornými a 
praktickými ukážkami, pričom sme využívali DVD nosiče, omaľovanky a model trvalého 
chrupu. Edukačné materiály v podobe letákov boli dané aj rodičom týchto detí. Videokazetu 
využívame aj v ďalších kolektívoch detí predškolského veku podľa požiadaviek aj ostatných 
MŠ. Sú veľmi dobre prijímané. 
 
- Zdravotný stav minoritnej populácie  
V roku 2005  a 2006 sme začali realizovať projekt „Výživa, životný štýl a rizikové faktory 
SCCH u Rómov v okrese Svidník a Stropkov“. Celkovo sme vyšetrili 142 klientov, u ktorých 
sme sledovali biochemické a antropometrické ukazovatele. Súčasťou projektu bol aj 
dotazníkový prieskum zameraný na výživu a stravovanie, aktivity, psychosociálne faktory 
a bývanie. V roku 2007 bol projekt vyhodnotený a prezentovaný na seminári RÚVZ vo 
Svidníku. V mesiaci september 2008 bol  prezentovaný na vysokoškolskom seminári  RÚVZ 
v Prešove. 
V II. polroku 2009 sme začali s kontrolnými vyšetreniami u Rómov v obciach, ktoré boli 
zaradené do projektu.   
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D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
 
V rámci tejto úlohy  zamestnanci oddelenia hygieny detí a mládeže pri výkone  štátneho 
zdravotného dozoru sledujú  zostavovanie týždenných jedálnych lístkov a pestrosť podávanej 
stravy v školských stravovacích zariadeniach.  Kontrolujú, či jedálne lístky  zodpovedajú 
zásadám  zdravej výživy a či pri ich zostavovaní sa vedúce školských stravovacích zariadení 
riadia odporúčanými výživovými dávkami, materiálovými spotrebnými normami 
a receptúrami pre školské stravovanie, hygienickými požiadavkami a zásadami správnej 
výrobnej praxe a zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v súlade s ustanovením § 3 ods. 
1 Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.  Z mesačných 
jedálnych lístkov zisťujú koeficient pestrosti podávanej stravy. V roku 2009 bolo vykonaných 
70 kontrol v školských  stravovacích zariadeniach, pričom neboli zistené závažnejšie 
nedostatky, týkajúce sa  správneho zloženia stravy pre deti a mládež.. V každom zariadení 
spoločného stravovania sa zároveň vykonáva kategorizácia – zatrieďovanie do kategórií 
v súlade s  Národným programom pre úradnú kontrolu potravín v SR. V zariadeniach pre deti 
a mládež sa pravidelne sleduje zabezpečovanie pitného režimu detí počas celého dňa 
a poskytovanie mliečnych desiat. 
Oddelenie HDaM sa zúčastnilo realizácie celoslovenského projektu pod názvom „Monitoring 
stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie 
expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál, ktorého cieľom bolo zhodnotiť 
stravovacie zvyklosti detí  u vybraných vekových skupín populácie detí SR /v r. 2009 - 
vekovej kategórii 4-6 ročných/ vo vzťahu k OVD a pohybovému režimu. Súčasťou projektu 
bol aj odber  5 – dňovej celodennej stravy na zistenie energetickej a biologickej hodnoty 
stravy z mestskej a vidieckej MŠ /spolu 10 vzoriek/ a nápojov v priebehu 5 dní  na stanovenie 
farbív /spolu 10 vzoriek/  V zmysle anotácie  zamestnanci oddelenia vykonávali 
antropometrické meranie a zisťovanie hodnôt krvného tlaku u všetkých detí zúčastnených na 
projekte / 119 detí/  po informovanom súhlase rodičov. Získané údaje boli vkladané do mustry 
a zaslané gestorovi projektu k celkovému vyhodnoteniu. V zúčastnených  materských školách   
/spolu 8/  boli realizované   besedy o zásadách správnej výživy  veku primeranou formou.  
Význam ovocia a zeleniny  sa dostal do povedomia žiakov I. stupňa základných škôl okresov 
Svidník a Stropkov prostredníctvom výtvarnej súťaže „Ovocie a zelenina očami detí“, ktorú 
vyhlásilo odd. HDaM v spolupráci s odd. PCZVPZ elektronickou poštou prevádzkovateľom 
ZŠ okresov Svidník a Stropkov, prostredníctvom regionálnej tlače a webovej stránky mesta 
Svidník. Jednalo sa o aktivitu v rámci programu Európskej únie pod názvom „Školské 
ovocie“. Výstava výtvarných prác bola sprístupnená širokej verejnosti v  Podduklianskom 
osvetovom stredisku vo Svidníku začiatkom decembra 2009.  Celkove sa do súťaže zapojilo 
18 základných škôl.  Výtvarné práce boli  vyhodnotené a ocenené diplomami. 
V rámci zvyšovania zdravotného uvedomenia detí a mládeže je školám poskytovaný 
zdravotne – výchovný informačný   materiál, vydaný ÚVZ SR  pod názvom „Zdravá výživa 
detí“ a letáčik, vydaný 2. detskou klinikou LF UK a  DFNsP v Bratislave pod názvom 
„Dôležité živiny vo výžive dieťaťa“.  Pre širokú verejnosť sú na webovej stránke našej 
organizácie k dispozícii články, zamerané na správnu výživu detí a mládeže /“Správna výživa 
u detí“, „Riziká vegetariánskej stravy“,  „Viete, ako sa stravujú naše deti?“ – výsledky 
prieskumu. 
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Odd. HDaM vykonalo na základných školách v roku 2009 6 prednášok spojených s besedami, 
zameranými na správnu výživu detí a mládeže.  
  
2.  Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám  
      zdravej výživy 
 
Zamestnanci oddelenia HDaM vykonávajú v rámci štátneho zdravotného dozoru pravidelné 
hygienické previerky školských stravovacích zariadení.  Okrem hygienických podmienok 
prostredia,  materiálno-technického vybavenia kuchýň, dodržiavania zásad správnej výrobnej 
praxe, zdravotnej a odbornej  spôsobilosti zamestnancov na vykonávanie epidemiologicky 
závažných činností, sledujú aj pestrosť podávanej stravy a  zostavovanie týždenných 
jedálnych lístkov v súlade s prílohou č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení 
školského stravovania.  Kontrolujú, či jedálne lístky  zodpovedajú zásadám  zdravej výživy 
a či pri ich zostavovaní sa vedúce školských stravovacích zariadení riadia odporúčanými 
výživovými dávkami, materiálovými spotrebnými normami a receptúrami pre školské 
stravovanie. V rámci každej previerky vykonávajú kategorizáciu stravovacích zariadení - 
v súlade s Národným plánom pre úradnú kontrolu potravín v SR.  V roku 2009 bolo 
vykonaných 70  kontrol v školských stravovacích zariadeniach. Vo väčšine prípadov neboli 
zaznamenané nedostatky súvisiace so zostavovaním jedálnych lístkov a pestrosti podávanej  
stravy v zmysle zásad zdravej výživy.  Ojedinele bolo zistené deficitné zastúpenie najmä 
čerstvého ovocia a zeleniny, na čo boli vedúce školských stravovacích zariadení upozornené. 
Poskytovanie obedov je zabezpečené vo všetkých zariadeniach pre deti a mládež s výnimkou 
4 málotriednych základných škôl v okrajových obciach okresov Svidník a Stropkov, a to  
z dôvodu nezáujmu detí a rodičov  o školské stravovanie.  
 Kladne hodnotíme skutočnosť,  že od decembra 2009  sa vyučovací proces na Súkromnej 
základnej škole v Giraltovciach  začína raňajkami, držiac  sa hesla “Žijeme zdravo“.  Túto 
novinku privítali nielen deti, ale aj samotní rodičia. Deväťdesiat detí tak prvú vyučovaciu 
hodinu trávi v  jedálni pri spoločných raňajkách.  Snahou školy  je okrem výchovného 
pôsobenia - naučiť deti správne hygienické a stravovacie návyky, zásady správneho 
stolovania a spoločenského správania, poskytnúť deťom kompletné raňajky, ktoré doma často 
nekonzumujú z dôvodu časovej tiesne.  Rodičov detí táto strava nestojí nič, nakoľko 
potraviny škola získava sponzorsky od stálych dodávateľov.  
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského   
    stravovania. 
 
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive detí  a mládeže je považované za 
nenahraditeľné.  Preto v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru  v školských stravovacích 
zariadeniach zamestnanci oddelenia HDaM pravidelne sledujú zostavovanie jedálnych lístkov 
a  podiel mlieka a mliečnych výrobkov v každodennej strave detí a mládeže.  V roku 2009 
bolo vykonaných 70 kontrol v školských stravovacích zariadeniach,  pričom neboli zistené 
závažnejšie nedostatky v súvislosti so zaraďovaním mlieka a mliečnych výrobkov do stravy 
detí a mládeže.  Zároveň  pri previerkach zamestnanci oddelenia  kontrolujú  aj  realizáciu  
školského  mliečneho  programu  na  školách / v súlade s metodickým pokynom MŠ SR č. 
1227/1999 – 4 z 30.júla 1999 na organizáciu a výkon školského mliečneho programu 
a Nariadením vlády SR č.399/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o poskytovaní pomoci 
na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov 
na základných školách a pre žiakov na stredných školách/. Kladne hodnotíme skutočnosť, že 
realizácia školského mliečneho programu na školách má po predchádzajúcom útlme už tretí 
rok stúpajúcu tendenciu. Oproti minulému školskému roku sa počet škôl v okresoch Svidník 
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a Stropkov a počet detí zapojených do uvedeného programu výrazne zvýšil. V súčasnosti sa 
realizuje  na 5 ZŠ,  3 MŠ   a 2 ZŠ s MŠ, s celkovým počtom 489 detí,  čo je v porovnaní 
s predošlým  rokom nárast o 156 detí. 
 Školám je poskytovaná pomoc z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu  
v súlade s hore uvedeným NV SR. Dodávateľom mlieka a mliečnych výrobkov je Humenská 
mliekareň, a.s. Humenné.  Projekt je zabezpečovaný v školskom stravovacom zariadení, kde 
s mliekom a mliečnymi výrobkami manipulujú iba odborne a zdravotne spôsobilé osoby.  
Platba za mlieko sa realizuje formou bezhotovostného platobného styku. Mliečne výrobky sa 
objednávajú v jedno rázových téglikoch so slamkou o objeme 0,2 l s predĺženou trvanlivosťou 
a najneskoršou dobou spotreby do štyroch dní. Súčasne sa program realizuje aj formou 
rozlievania čerstvého mlieka do pohárov. Dovoz sa zabezpečuje 1-2 x do týždňa, výrobky sú 
uskladňované v chladiacich zariadeniach školských jedální.  Nedostatky pri uskladnení mlieka 
a mliečnych výrobkov,  ani problémy s  odvozom obalového materiálu neboli zaznamenané. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
 
Táto úloha sa realizuje v  rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach pre deti 
a mládež. Zamestnanci oddelenia pravidelne sledujú  spôsob zabezpečovania pitného režimu 
počas dňa a druh podávaných nápojov.  Dôraz pritom kladú najmä na materské školy, 
nakoľko menšie deti sú najviac ohrozenou skupinou, vystavenou  možnosti dehydratácie,  s  
následným možným poškodením zdravia.  Pitný režim sa vo väčšine školských zariadení  
zabezpečuje v školských stravovacích zariadeniach prostredníctvom zdravotne a odborne 
spôsobilých osôb pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Najčastejšie 
podávaným nápojom v priebehu dňa je čaj. V materských školách sa tekutiny roznášajú ráno 
do jednotlivých oddelení v hygienicky vyhovujúcich nádobách s príklopom a každé dieťa má 
na pitie označený hrnček, takže sa môže napiť kedykoľvek počas dňa.  V základných 
a stredných školách je pitný režim  zabezpečovaný väčšinou prostredníctvom termosových 
nádob s výtokovým ventilom  a  čistými pohármi  v jedálni,  a to aj počas „malých“ 
prestávok. Použité poháre žiaci odkladajú k okienku pre použitý stolový riad.  Súčasťou 
každého obeda vo všetkých zariadeniach  pre deti a mládež je aj poskytovanie nápojov. 
V malých polo organizovaných vidieckych základných školách, ktoré nemajú vlastné 
stravovacie zariadenia, si zabezpečujú pitný režim žiaci samy – nosia si tekutiny z domu, 
prípadne pijú v  zariadení obyčajnú tečúcu pitnú vodu.  
V rámci zdravotno-výchovného pôsobenia na širokú verejnosť je na webovej stránke našej 
organizácie umiestnený článok pod názvom “Pitný režim u detí“.  
 
5.  Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a  
     drogovým závislostiam 
 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, ale aj  na základe poverenia organizácie  
zamestnanci oddelenia  hygieny  detí  a  mládeže pravidelne kontrolujú dodržiavanie zákona 
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  ako aj povinnosť prevádzkovateľov upozorniť verejnosť na zákaz 
fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením v súlade s  NV SR č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Zamestnanci 
pri hygienických previerkach  zisťujú, či uvedené označenie je umiestnené na viditeľnom 
mieste spolu aj s oznamom s informáciou o kontrolných orgánoch, kde je možné podať 
oznámenie o porušení citovaného zákona. V roku 2009 bolo vykonaných  celkove 85 kontrol 
zameraných na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov pričom jeho porušenie nebolo 
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zaznamenané ani v jednom prípade. Zákaz fajčenia je zakotvený aj v schválených 
prevádzkových poriadkoch a vnútorných poriadkoch školy.  
Zamestnanci oddelenia HDaM uskutočnili v roku 2009 v zariadeniach pre deti a mládež 3 
zdravotno-výchovné aktivity /prednášky spojené s besedami/, zamerané na problematiku  
návykových látok /tabak, alkohol a drogy/. Zároveň boli školám poskytnuté zdravotne - 
výchovné a propagačné materiály s uvedenou tématikou.  
Vedúca oddelenia HDaM sa v dňoch 18.-20.05.2009 zúčastnila Tématického kurzu, 
organizovaného Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave pod názvom „Faktory 
životného prostredia ohrozujúce mladú generáciu v súčasnosti a možnosti ich ovplyvnenia,   
kde o. i. bola prezentovaná aj problematika drogových závislostí /doc. MUDr.. Kresánek – 
„Drogová závislosť detí a mládeže“  a RNDr. Ochaba, PhD., MPH – „Závislosť mladistvých 
od alkoholu a tabaku“/  
 
Nakoľko jednou z foriem prenosu HIV/AIDS u ľudí je aj intravenózna  aplikácia drog, 
zamestnanci odd. HDaM v spolupráci s odd. PCZVPZ a odd. epidemiológie uskutočnili pri 
príležitosti  Svetového dňa boja proti HIV/AIDS interaktívny medzinárodný projekt s prvkami 
súťaživosti pod názvom „Hrou proti AIDS“ pre žiakov Gymnázia v Stropkove 
a Giraltovciach /spolu 13 aktivít/,  kde poukázali na  nebezpečenstvo užívania drog aj z tohto 
pohľadu.   
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov, zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u 
žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 
 
Celoslovenské epidemiologické prieskumy, zamerané na  zneužívanie návykových látok 
/alkohol, tabak a drogy/ u detí a mládeže na Slovensku, ktorých hlavným  cieľom je zistiť 
trendy v danej oblasti a porovnať získané výsledky s výsledkami európskych krajín sa  
uskutočňujú prostredníctvom RÚVZ v SR na základe požiadaviek Úradu vlády SR – 
Národného monitorovacieho centra – Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre kontrolu 
drog a drogové závislosti. V roku 2009 sa uskutočnil pilotný projekt o drogách – TAD1,2,3,  
RÚVZ so sídlom vo Svidníku nebolo vybraté na jeho  realizáciu. 
Zamestnanci  odd. HDaM vo Svidníku realizovali v roku  2009 na regionálnej úrovni 
dotazníkový prieskum o zneužívaní návykových látok. u  stredoškolskej mládeže. Cieľom 
projektu bolo zistiť aktuálnu situáciu v užívaní legálnych a nelegálnych drog vo vekovej 
kategórii  17 rokov.  Vybrané boli 3 SŠ / Gymnázium DH a SOŠ odevná vo Svidníku a SSOŠ 
v Giraltovciach/. Celkový súbor tvorilo 149 respondentov. Dotazníky boli štatisticky 
spracované, vyhodnotené a tvoria súčasť Programov a projektov za rok 2009.   
 
 
 
E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
Charakteristika 
 
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím Rámcového dohovoru 
o kontrole tabaku 4. decembra 2003 uznesením č. 667. Následne nato ratifikačný protokol 
o uzavretí bol odovzdaný v sídle Organizácie Spojených národov  4. mája 2004, čím sa 
Slovensko zaradilo medzi prvých trinásť štátov sveta, ktoré ho odovzdali. Na procese 
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prípravy a prijímania dohovoru participovala Európska komisia, ktorá pokladá prevenciu 
fajčenia a kontrolu tabaku za jednu z prioritných oblastí verejného zdravotníctva.  
 
Úlohy 
Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných inštitúcií. 
V roku 2009 bolo vykonaných 493 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona NR SR č. 
377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V priebehu 
uvedených kontrol nebolo zistené žiadne porušenie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neboli uložené žiadne sankcie.  
 
Príprava a realizácia akcie pre verejnosť – vyšetrenie oxidu uhoľnatého vo 
vydychovanom vzduchu 
 
V rámci podpory nefajčenia sme vykonali  akcie zamerané na zlepšenie zdravotného 
povedomia o škodlivosti fajčenia, možnostiach jeho zanechania, ako aj o ochrane nefajčiarov 
na verejných miestach. 
 Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme pre verejnosť zrealizovali Deň 
otvorených dverí v poradni zdravia, kde sme poskytli poradenstvo a vyšetrenie pomocou 
prístroja Smokerlyzer.  
 V spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku sme zrealizovali 6 
prednášok a besied na tému zdravý životný štýl, kde sme žiakom 8. ročníkov ZŠ okrem iného 
umožnili vyšetrenie prístrojom Smokerlyzer, čím sa zisťuje obsah CO v pľúcach a COHb 
v krvi fajčiara.   
 V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie v Stropkove 
a Medzilaborciach sa uskutočnili 2 odborné semináre pre koordinátorov antidrogovej 
prevencie  pre základné a stredné školy. Na týchto stretnutiach sme zúčastnených informovali 
o zdravotných rizikách fajčenia a o platnej legislatíve v uvedenej oblasti, ale aj o zmenách 
zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 V mesiaci jún sa uskutočnila celoslovenská súťaž SČK vo Svidníku. Okrem 
biochemického vyšetrenia, merania krvného tlaku a poradenstva mali súťažiaci a verejnosť 
záujem o vyšetrenie množstva CO v pľúcach pomocou prístroja Smokerlyzer.  
 V mesiaci november pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia v spolupráci 
s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku sme uskutočnili akciu pre obyvateľov 
v nákupnom centre Profit vo Svidníku. Poskytli sme im meranie krvného tlaku, % 
podkožného tuku a vyšetrenie množstva CO v pľúcach pomocou prístroja Smokerlyzer. 
V rámci tohto medzinárodného dňa sme pre študentov SOU – elektrotechnického v Stropkove 
a SPŠO vo Svidníku zrealizovali 5 prednášok a vyšetrenie prístrojom Smokerlyzer. 
Spracovali sme aj vlastnú edíciu – leták pod názvom „Fajčenie – zlozvyk, ktorého sa možno 
zbaviť“. 
 
Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
V prvom polroku 2009 sa uskutočnili 2 odborné semináre v Centre pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Stropkove a Medzilaborciach pre koordinátorov 
antidrogovej prevencie  pre základné a stredné školy. Na týchto stretnutiach sme 
zúčastnených informovali o zdravotných rizikách fajčenia a o platnej legislatíve v uvedenej 
oblasti, ale aj o zmenách zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.   
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F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ.  
 
Úloha je plnená v priebehu celého roka. Lekári vykonávajúci očkovanie v okresoch Svidník a 
Stropkov sú priebežne odborne usmerňovaní o všetkých zmenách v očkovacom kalendári 
v súlade s obdržanými odbornými usmerneniami MZ SR a ÚVZ SR. V rámci mesačných 
hlásení je zdravotnícky personál pravidelne informovaný o všetkých mimoriadne vzniknutých 
ochoreniach vo svete prostredníctvom metodických usmernení. 
V priebehu Európskeho imunizačného týždňa RÚVZ so sídlom vo Svidníku realizovali tieto 
aktivity: 
- verejnosť bola informovaná o Európskom imunizačnom týždni /ďalej EIW/ 
prostredníctvom mestskej televízie vo Svidníku a Stropkove, 
- v regionálnych novinách Dukla, Podduklianske novinky a Spektrum bol uverejnený 
článok o EIW - zdôraznení významu očkovania 
- praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých a zdravotnícke 
zariadenia boli informovaní o prebiehajúcom EIW 
- na webových stránkach RÚVZ Svidník boli uverejnené informácie o EIW  
- materským škôlkam sme poskytli informačný materiál o prebiehajúcom EIW, 
možnostiach očkovania detí a očkovací kalendár platný pre rok 2009 
- na nástenkách RÚVZ boli umiestnené informačné materiály o EIW, očkovaní 
a možnostiach očkovania pred cestou do zahraničia.  
 
Vedie sa evidencia kontaktov s VHB, HBsAg a zdravotníckych pracovníkov a kontroluje sa 
priebežne zaočkovanosť proti VHB. 
Propagácia očkovania a výchova obyvateľstva prebiehala formou uverejňovania článkov 
v miestnej tlači a na web stránkach nášho úradu.  
 
2. Vyhodnotenie zaočkovanosti v okresoch Svidník a Stropkov. 
 
Kontrola očkovania bola vykonaná v septembri 2009.   
 
 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
1.  Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostre- 
     dia, pracovných podmienok a spôsobu práce, najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú 
     rizikové práce 
 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva túto úlohu plní priebežne počas celého 
kalendárneho roka a to predovšetkým usmerňovaním zamestnávateľov, vykonávaním 
štátneho zdravotného dozoru v podnikateľských subjektoch, kontrolovaním dodržiavania 
legislatívnych úprav na úseku zdravých životných a pracovných podmienok a na úseku 
ochrany a podpory zdravia zamestnancov ako aj usmerňovaním pri identifikácii zdravotných 
rizík. 
Zvýšená pozornosť je venovaná pracoviskám, na ktorých sú vyhlásené rizikové práce – 
kategória 3. a 4.  V roku 2009 bolo v evidencii 6 organizácii v okrese Svidník a 11 organizácii 
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v okrese Stropkov, spolu 17 organizácii. V rámci ŠZD bolo odkontrolovaných 13 subjektov, 
v 4 firmách bola prevádzka dočasne prerušená, nebol umožnený výkon štátneho zdravotného 
dozoru. Kontrola bola zameraná predovšetkým na stav pracovného prostredia, spôsob 
znižovania rizík, objektivizáciu škodlivých faktorov pracovného prostredia a kontrolu 
vypracovania prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku. 
Štátny zdravotný dozor bol vykonávaný aj v prevádzkach, kde zamestnanci sú alebo môžu 
byť pri práci exponovaní chemickým faktorom. Celkove bolo vykonaných 53 previerok, kde 
sa sledovalo používanie prípravkov na ochranu rastlín, ich skladové priestory, príp. 
vykonávanie postrekových prác a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s jedovatými a 
veľmi jedovatými látkami a prípravkami, vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov 
o riziku, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a ich používanie. 
Štátny zdravotný dozor bol zameraný aj na kontrolu dodoržiavania povinností 
zamestnávateľov vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia  
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci. Previerky boli vykonané v zdravotníckom zariadení, drevospracujúcich 
prevádzkach.  
 
2.  Navhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
     zamestnancov 
 
RÚVZ so sídlom vo Svidníku nie je zaradené do zoznamu riešiteľských pracovísk k úlohe k 
projektu Zdravé pracoviská. 
Plnenie úlohy s obdobným cieľom riešime na regionálnej úrovni, jej spracovanie je v časti 
Regionálne programy a projekty. 
  
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 

zameraný na kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom európskych spoločenstiev, zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti 
ochrany zdravia pri práci 

 
 Oddelenie PPL v roku 2009 vykonalo 547 previerok v rámci štátneho zdravotného 
dozoru, ktoré boli zamerané aj na plnenie programov a projektov ochrany zdravia pri práci 
a úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády.  
 
V rámci posudkovej činnosti  bolo v roku 2009 vydaných: 
268 rozhodnutí: uvedenie priestorov do prevádzky      - 237 
           schválenie prevádzkových poriadkov - 22      
                           vyhlásenie rizikových prác                 - 5      
                      prerušenie konania            - 4         
53 záväzných stanovísk: územné konanie - 13    
              kolaudácia          - 15    
              zmena užívania  - 25                     
V dozornej činnosti sme sa zamerali aj na pracoviská, kde sa vykonávajú rizikové práce a 
predovšetkým na plnenie si povinností vyplývajúcich z nových legislatívnych  úprav. Dozor 
bol vykonaný na 13 rizikových pracoviskách v dozorovaných okresoch. V roku 2009 bolo 
vydaných 5  rozhodnutí na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác. Pri 
výkone ŠZD sa využívali aj dotazníky informovanosti. 
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Ďalej bol ŠZD zameraný aj na kontrolu uplatňovania ustanovení Nariadenia vlády SR 
č.276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so 
zobrazovacími jednotkami, ktorý sa v sledovanom období uskutočnil v 48 zariadeniach. 
V priebehu roku 2009 sme zaznamenali nárast počtu chránených pracovísk, kde až 85 
žiadateľov nás požiadalo o súhlas k ich zriadeniu. 
Dozor na jednotlivých pracoviskách bol zameraný podľa riešenej problematiky - výskyt 
škodlivých faktorov, objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia, vykonávanie 
preventívnej lekárskej starostlivosti, posudzovanie rizika a vypracovanie prevádzkových 
poriadkov - súčasťou výkonu dozoru bolo aj usmerňovať zamestnávateľa a upozorňovať ho 
na nové legislatívne predpisy v oblasti ochrany zdravia.  
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou 
 
Aj v priebehu roka 2009 sa vykonával prieskum vo veci plnenia povinností zamestnávateľov 
pri zabezpečovaní PZS podľa platných legislatívnych predpisov v oblasti ochrany zdravia. Pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že pokračoval trend v zabezpečovaní PZS, 
a to hlavne v organizáciách, v ktorých evidujeme rizikové práce.  
Vo všetkých organizáciach, v ktorých sú vyhlásené rizikové práce, je dohľad nad zdravím 
a pracovnými podmienkami zabezpečený PZS. Vo všetkých týchto organizáciach je 
zabezpečený výkon pracovnej zdravotnej služby zmluvnou formou. Vlastnými odbornými 
zamestnancami má zabezpečený výkon PZS RÚVZ so sídlom vo Svidníku.  
Pri previerkach vykonávaných v rámci ŠZD sa overuje ich zabezpečenie predložením resp. 
nahliadnutím zmluvy, kde sa zároveň kontroluje aj vykonávanie preventívnych lekárskych 
prehliadok vo vzťahu k práci podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 
Úlohy pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 19 
zamestnancov a ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2, môže vykonávať lekár 
alebo asistent s určenou špecializáciou - pri výkone štátneho zdravotného dozoru nebolo 
zatiaľ zistené jeho využívanie v okresoch Svidník a Stropkov zamestnávateľmi, je to 
pravdepodobné aj z dôvodu, že nie sú známe osoby oprávnené vykonávať zdravotný dohľad 
nad pracovným prostredím.    
  
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
1. Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III. s osobitým 
dôrazom na detskú populáciu. 
 
RÚVZ so sídlom vo Svidníku monitoruje kvalitu pitných vôd dodávaných verejnými 
vodovodmi a kvalitu vôd na kúpanie v prírodných a umelých kúpaliskách. V rámci 
monitoringu bolo odobratých 111 vzoriek vôd z verejných vodovodov v okrese Svidník 
a Stropkov so zameraním na zníženie rizika ochorení a poškodenia zdravia. Ani v jednej 
vzorke neboli prekročené ťažké kovy a dusíkaté látky. V  roku 2009 nedošlo k zhoršeniu 
zdravia obyvateľov v okresoch Svidník a  Stropkov v dôsledku nevyhovujúcej kvality pitnej 
vody, nebola zaznamenaná epidémia vodou prenosných ochorení, ani dusičnanová 
alimentárna methemoglobinémia. 
RÚVZ so sídlom vo Svidníku monitoruje prírodné kúpaliská v rekreačnej oblasti Veľká 
Domaša – lokalita Valkov a Tíšava. Z odobratých vzoriek bola medzná hodnota prekročená 
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len v ukazovateli celkový fosfor v lokalite Valkov o 0,039 mg/l. Ostatné ukazovatele kvality 
vody vyhovovali požiadavkám  NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. 
Výskyt vodného kvetu v RO Veľká Domaša nebol zistený.  
Prevádzkovatelia letných umelých kúpalísk si na RÚVZ so sídlom vo Svidníku formou 
objednávok zabezpečili sledovanie kvality vody. Medzná hodnota bola prekročená 
v ukazovateľoch: viazaný chlór /6x/, zápach po chlóre  a pH /po 1x/. Staphylococcus aureus 
bol zistený v relaxačnom bazéne na LK vo Svidníku a v detskom bazéne  na LK v Stropkove. 
Prevádzkovateľom LK boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. K hromadnému 
výskytu ochorenia návštevníkov v súvislosti s pobytom alebo kúpaním v areáloch kúpalísk 
nedošlo. 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania environmentálneho hluku. 
 
Z významnejších predložených materiálov v 2009 boli územné plánovacie dokumentácie obcí 
v okrese Svidník. Negatívny vplyv na ovzdušie a celkový stav životného prostredia môže mať 
zvyšovanie frekvencie automobilovej dopravy /kamióny, nákladné a osobné autá/.  
V hodnotenom období bolo spracované stanovisko k územnému konaniu „I/15 Stropkov, 
preložka cesty“, kde účelom stavby je odklonenie tranzitnej dopravy mimo zastavaného 
územia intravilánu mesta Stropkov. Pred dokončením je aj „R4, preložka cesty“ vo Svidníku. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie. 
  
- V spolupráci s miestnou štátnou správou – stavebné úrady miest a obcí okresov sa 
zúčastňujeme jednaní v rámci územných, kolaudačných konaní k vodným zdrojom. 
- V rámci monitoringu sledujeme  kvalitu vody vo všetkých verejných vodovodoch  
v okrese Svidník a Stropkov,  
- monitorujeme prírodné kúpaliská v rekreačnej oblasti Veľká Domaša – lokalita Valkov 
a Tíšava. Kvalita vody na kúpanie spĺňala požiadavky na vodu na kúpanie, informácie 
Krajskému úradu životného prostredia v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou vody neboli 
zasielané. 
- Zvyšuje sa úroveň informovanosti obyvateľstva o význame pitnej vody a vody na kúpanie 
/v rámci Svetového dňa vody články v regionálnej tlači, letáky a prednášky o pitnej vode, 
informácie na webovej stránke/ 
- V rámci regionálnej úlohy „Pramene – sledovanie kvality vody z prameňov, ktoré 
obyvatelia hromadne využívajú na pitné účely“ odoberáme vzorky vôd z tých prameňov.  
Informácie o kvalite vody sú občanom poskytnuté na webovej stránke úradu a zaslané boli aj 
na obecné úrady v katastri ktorých sa pramene nachádzajú. 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
 
Odber vzoriek vôd je zabezpečený podľa schváleného harmonogramu monitoringu  vôd,  
vypracovaného v súlade s požiadavkami RÚVZ so sídlom v Prešove. V rámci monitoringu 
bolo odobratých 111 vzoriek, z toho v rámci preverovacieho monitoringu 28 vzoriek 
a v rámci kontrolného 83 vzoriek. Z celkového počtu odobratých vzoriek 15 vzoriek 
nevyhovelo po mikrobiologickej stránke /najčastejšie boli prekročené limity v ukazovateľoch 
kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC a 22 oC,  koliformné baktérie/ a 2 vzorky po 
chemickej stránke /železo, mangán/. Ak bola v rámci monitoringu zistená zhoršená kvalita 
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pitnej vody, odber vzorky sa opakoval, pričom zistené nedostatky týkajúce sa kvality vody 
boli prejednané s prevádzkovateľom vodovodu a následne boli odstránené. 
V roku 2009 nebol zaznamenaný výskyt prenosných ochorení, pri ktorých faktorom prenosu 
by mohla byť pitná voda dodávaná z verejného vodovodu.  
RÚVZ so sídlom vo Svidníku monitoruje prírodné kúpaliská v rekreačnej oblasti Veľká 
Domaša – lokalita Valkov a Tíšava. Odber vzoriek vôd sa realizoval v dvojtýždňových 
intervaloch. Z odobratých vzoriek bola medzná hodnota prekročená len v ukazovateli celkový 
fosfor v lokalite Valkov o 0,039 mg/l. Ostatné ukazovatele kvality vody vyhovovali 
požiadavkám  NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. Výskyt vodného 
kvetu v RO Veľká Domaša nebol zistený. 
Prevádzkovatelia letných umelých kúpalísk si na RÚVZ so sídlom vo Svidníku formou 
objednávok zabezpečili sledovanie kvality vody. Laboratórne analýzy z odobratých vzoriek 
vôd vykonávalo laboratórium na  RÚVZ so sídlom v Prešove. Medzná hodnota bola 
prekročená v ukazovateľoch: viazaný chlór /6x/, zápach po chlóre  a pH /po 1x/. 
Staphylococcus aureus bol zistený v relaxačnom bazéne na LK vo Svidníku a v detskom 
bazéne  na LK v Stropkove. Prevádzkovateľom LK boli uložené opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. K hromadnému výskytu ochorenia návštevníkov v súvislosti s pobytom alebo 
kúpaním v areáloch kúpalísk nedošlo 
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia 
pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia. 
  
Tento projekt by mal nadviazať na predchádzajúce aktivity z medzinárodného projektu 
ENHIS2. V prvej fáze projektu bude prebiehať overenie relevantnosti údajov o stave 
životného prostredia a zdravia. Súbor predbežne vytipovaných indikátorov v rámci 
jednotlivých regionálnych prioritných cieľov CEHAPE sa po štúdii uskutočniteľnosti môže 
pozmeniť v súlade s dostupnosťou údajov v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. 
Údaje potrebné pre rozhodovanie v oblasti životného prostredia a zdravia sú získavané z 
viacerých rezortov. Patrí sem najmä Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného 
prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR a iné. Harmonické spojenie údajov 
životného prostredia a zdravia predstavuje dlhoročnú prácu, pričom jedným z nástrojov na ich 
vytvorenie je zostavenie indikátorov životného prostredia a zdravia a zber údajov na základe 
týchto indikátorov. Jednou z prvotných úloh patrí zostavenie pracovnej skupiny na zavedenie 
informačného systému životného prostredia a zdravia na národnej úrovni, v ktorej by mali 
participovať predovšetkým zástupcovia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v 
Slovenskej republike v sídlach krajov. Spôsob zberu údajov na regionálnej úrovni bude v 
súlade s metodikou zberu údajov na medzinárodnej úrovni. 
V roku 2007 sa zaviedol do prevádzky Informačný systém o kvalite vody na kúpanie, ktorý 
predstavuje prostredie pre podporu procesu hodnotenia a kontroly kvality vôd vhodných na 
kúpanie. Pozostáva zo súboru funkcií zabezpečujúcich správu informácii o kúpaliskách, 
monitorovaní kvality vôd, tvorbu a vyhodnocovanie správ o priebehu letnej turistickej sezóny. 
Systém umožňuje publikovanie informácií pre širokú verejnosť. Do systému boli vložené 
všetky povinné pasportné údaje o kúpacích oblastiach a výsledky monitoringu kvality vody 
z jednotlivých prírodných kúpacích oblastí. IS pre vody na kúpanie je aktualizovaný podľa 
pokynov hlavného hygienika SR. Na spracovanie laboratórnych výsledkov pitnej vody 
z verejných vodovodov sa používa program VYDRA. V roku 2009 prebehli školenia 
a testovanie IS o vode určenej na ľudskú spotrebu, ktorý v roku 2010 nahradí program Vydra. 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Charakteristika 
 
Oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov v problematike  
verejného zdravotníctva sa zaoberá úlohami v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
populácie. Posilňovanie starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva a zdravotne bezpečné 
potraviny je jednou z hlavých  úloh v uvedenej oblasti, vychádzajúcich   z celoeurópskych  
strategických cieľov a dokumentov  ako sú  Zdravie 21. storočia a Biela kniha bezpečnosti 
potravín. 
 
Ciele 
 
K hlavným cieľom oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
patria v oblasti starostlivosti o výživu a zdravotne bezpečné potraviny: 
1.  Posilňovanie a rozvíjanie výživovej stratégie, zameranej na zabezpečenie optimálneho 
zdravia, osobitne u populácie s  nízkym príjmom a počas kritických období života, ako sú 
obdobie detstva, tehotenstva a dojčenia a staršieho veku 
2. Posilňovanie a rozvíjanie stratégie udržateľného prísunu potravín na zabezpečenie 
dostatočného množstva potravín dobrej nutričnej  kvality 
3. Posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu 
posilnenia prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiálnou, na všetkých 
stupňoch potravinového reťazca od prvovýroby po predaj.  
 
Jedným zo základných dokumentov v oblasti starostlivosti o zdravú výživu je „Program 
ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“, prijatý uznesením vlády SR č. 894 
zo 13. 10. 1999. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky sleduje 
zlepšenie súčasného štandardu výživy v priamej nadväznosti na zdravotnú situáciu 
obyvateľov, pričom vychádza z dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie a najmä 
z Národného programu podpory zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. 
 
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR 
v zmysle uvedených cieľov vykonávajú podľa § 23 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov potravinový dozor na výrobou, manipuláciou 
a uvádzaním do obehu  potravín a podľa zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny zdravotný dozor nad zariadeniami 
spoločného stravovania a kozmetickými výrobkami.  
 
Úlohy a ich vyhodnotenie  
 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
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V roku 2009  bolo  vydaných 188 rozhodnutí z toho 6 nesúhlasných rozhodnutí  . Nesúhlas 
bol vydaný pre jedno ZSS otvorené vyvarujúce, 2 ZSS bez prípravy jedál, 1 výrobňu sódy, 1 x 
predajňu potravín a jednu predajňu ovocia a  zeleniny). 
       K umiestneniu stavby, zmene v užívaní stavby a ku kolaudácii bolo vydaných 20 
záväzných stanovísk. 
Počet kontrol : 
       K 31.12.2009 evidujeme 1168 zariadení, v ktorých bolo vykonaných 713 kontrol z toho 
v úradnej kontrole 196 a v štátnom zdravotnom dozore 517. Pri výkone štátneho zdravotného 
dozoru a úradnej kontroly v prípade zistení menej závažného charakteru bolo uložené 
prevádzkovateľom odstrániť nedostatky ihneď, nedostatky väčšieho charakteru, ktoré sa 
nedajú odstrániť bezprostredne pri kontrole boli riešené uložením opatrenia s termínom na ich 
odstránenie.   
               Zistené  nedostatky v  ZSS – otvoreného typu vyvarujúceho – prevádzkovanie bez 
uvedenia priestorov do prevádzky, chýba umývadlo na osobnú hygienu zamestnancov, 
nezabezpečená teplá voda vo WC pre zákazníkov, resp. prevádzke, poškodené, resp. 
nefunkčné WC, uzavretý typ stravovania – nepredložený HACCP; nevykonávaný monitoring 
CCP, evidencia vzoriek, v ZSS otvoreného typu bez prípravy stravy – nezabezpečená kontrola 
ukazovateľov  kvality pitnej vody, zamestnanci bez odbornej spôsobilosti, členenie priestorov 
prevádzky – šatňa vytvorená v sklade, chýba priestor na uloženie čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov a pomôcok na upratovanie s výlevkou, prevádzkový poriadok nevypracovaný, 
nepredložený na schválenie, v sklade uložené nezlučiteľné druhy potravín a nepotrebných 
vecí, nepredložená evidencia o likvidácii odpadu a evidencia o vykonávanej hygiene 
a sanitácii, nebol predložený doklad o sústavnom vzdelávaní pracovníkov .  
              Podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bol na 
mieste vydaný zákaz prevádzky v 5 prípadoch  a 2 rozhodnutia o zákaze prevádzky. Na 
odstránenie nedostatkov bolo vydaných 7 pokynov. Za  priestupky podľa § 56 zák. č. 
355/2007 Z.z. bolo uložených 24 blokových pokút v sume 465 eur. Za hrubé porušenie 
právnych predpisov a nedostatky zistené pri kontrole bolo uložených 28 pokút v celkovej 
výške 4462.- eur. Pre nesplnenie uložených opatrení bol podľa zákona č. 71/67 Zb. 
o správnom konaní uložený výkon rozhodnutia v 3 prípadoch v sume 196 eur. 
        V roku 2009 boli vykonané 3 audity v stravovacích prevádzkach uzavretého typu. 
V dvoch prevádzkach bol ukončený audit bez protokolov o nezhode a 1 audit ukončený 
s jedným protokolom. Systém bol vyhodnotený ako podmienečne bezpečný. 
         Oddelením hygieny výživy bolo riešených 19 podnetov, z ktorých bolo 8 
opodstatnených. Všetky zistené nedostatky boli riešené vydaním opatrení na odstránenie 
nedostatkov a za závažné nedostatky boli uložené sankcie.  Okrem vyššie uvedených sankcií 
bola uložená jedna pokuta vo výške 331 eur za nedodržanie zákona č. 377/2004 Z.z. 
o ochrane nefajčiarov.  
                Pri výkone úradnej kontroly boli zistené nedostatky: 
- vo výrobni  cukrárskych výrobkov - neoznačenie vyrábaných výrobkov,  chýbala evidencia 
o použitých zložkách, nemonitorovanie teplôt pri prijme, nevedenie evidencie o vykonávanej 
sanitácii, vo výrobni CV boli opakovane nájdené vyrobené CV, ktoré boli bez identifikácie 
výrobnej dávky, neoverenie si zdravotnej neškodnosti vyrábaných výrobkov,  nebol 
predložený doklad o pôvode vajíčok, nedodržiavaní vypracovaného HACCP, nevhodné 
skladovanie surovín a hotových výrobkov, opotrebované obruby na umývacích drezoch, 
znečistené steny, poškodené podlahy,  

716



- pri predaji – cukrárskych výrobkov  a lahôdkárskych výrobkoch - prelepovanie údajov na 
etikete u LV; nezabezpečenie monitoringu dodržiavania chladiaceho reťazca, evidencia teplôt 
pri prijme nebola predložená, nebola predložená evidencia o vykonávanej hygiene a sanitácii, 
nebol predložený doklad o sústavnom vzdelávaní pracovníkov,  
- pri predaji zmrzliny – odstránené vrchné časti obalov  z priemyselne vyrábaných krémov, 
chýbalo označenie, zloženie, náradie  na porciovanie zmrzliny uchovávané v nádobe so 
stojatou vodou; predaj zmrzliny po dobe spotreby.  
        Podľa zákona č. 152/1995 Z. z o potravinách v znení neskorších predpisov boli uložené 4 
rozhodnutia – zákaz činnosti, 2x opatrenia na odstránenie nedostatkov, zákaz predaja tovaru 
po dobe spotreby, nariadené vyradiť cukrárske výrobky, ktoré v čase úradnej kontroly neboli 
označené podľa platnej legislatívy, zabezpečiť skladovanie a likvidáciu potravinárskeho 
odpadu, nepožívateľných vedľajších produktov a iného odpadu v súlade s legislatívou, 
zaviesť primerané postupy na kontrolu škodcov, viesť evidenciu o všetkých používaných 
zložkách potravín a iné.  Za nedostatky zistené pri kontrole bolo uložených 9 pokút vo výške 
2090 eur.  
         Pri plnení viacročného plánu úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi 
prichádzajúcimi do styku s potravinami boli odobraté dve vzorky. Jedna  vzorka – 
melamínová miska, krajina pôvodu Čína v obsahu formaldehydu presiahla špecifický 
migračný limit.  V zariadení, kde bol výrobok odobratý, bol na mieste vydaný príkaz na 
stiahnutie uvedeného výrobku z obehu. Zistené skutočnosti boli hlásené na ÚVZ SR a pre 
spotrebiteľa bola na stránke RÚVZ zverejnená informácia o nebezpečnom výrobku. Správa 
bez odberu  vzoriek a správa s odberom vzoriek. 
         
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva . 
 
V rámci školení na získanie odbornej spôsobilosti  sú poslucháči oboznámení aj s cieľmi 
aktualizovaného programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a s projektom „Zdravá výživa 
pre zdravé srdce“. Výrobcovia lahôdkárskych a cukrárskych výrobkov, výrobcovia zmrzlín 
a všetci, ktorí pripravujú jedlá  boli upozornení na znižovanie obsahu prídavných látok 
a v jedlách na pridávanie soli.  
 
3. Zabezpečiť  skvalitnenie poradenských činností zameraných na 
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
 
Úloha je plnená priebežne v rámci činnosti oddelenia podpory zdravia jednak  u klientov 
poradenského centra, ako aj organizovaním besied u detí a mládeže v rámci zdravotno-
výchovných aktivít v priebehu roka, ďalej prostredníctvom školení učiteľov - zdravotníkov, 
atď. 
 
4. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
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bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
 
V roku  2009  boli odobraté všetky plánované vzorky. Spolu bolo odobratých 543 vzoriek 
(228x1 vz. systémom, 61x5 vz. systémom a 1x9 vz. systémom). Z celkového počtu 
nevyhovelo 32 vzoriek. Z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie nevyhovelo 21 vzoriek (1x5 
vz. 16x1 vz.). 
Epidemiologicky rizikové potraviny: 
- lahôdkárske výrobky: spolu bolo odobratých 118 vzoriek, ( 12x1 vz.  a 21x5 vz.), v 1 vz. 
odobratej z výroby boli prekročené počty kvasiniek  
- cukrárske výrobky:  spolu bolo odobratých 101 vzoriek, ( 31x1 vz. a 14x5 vz.),  
nevyhovelo 11 vzoriek z výroby: z toho 1x5  pre prekročenie najvyššie prípustného počtu  
koliformných baktérii, 3x1  vz. pre prekročenie počtu  koliformných baktérii a kvasiniek 
a 3x1 vz. pre prekročenie počtu kvasiniek,  
- zmrzliny – spolu bolo odobratých 88 vzoriek ( 28x1 vz. a 12x5 vz.), nevyhovelo 6 vzoriek  
z výroby, kde v 3 vzorkách bolo zistené prekročenie počtu kvasiniek, v 1 vzorke prekročený 
počet Enterobacterii, v 1 vzorke bol prekročený počet koliformných baktérii, kvasiniek 
a Enterobacterii, 1x koliformné baktérie a Enterobacteriaceae  
- zariadenia spoločného stravovania - spolu  bolo odobratých 33 vzoriek  hotových 
pokrmov a 7 vzoriek rýchleho občerstvenia, 3x celodenná strava na stanovenie obsahu NaCl; 
nevyhoveli 3 vz. hotových pokrmov – 2x pre prekročenie počtu kolif. baktérii. 1x pre 
prekročenie počtu E.coli a koaguláza pozit. STA a 3 vz. rýchleho občerstvenia pre 
prekročenie počtu koliformných  baktérii 
- minerálna  voda, pramenitá  voda   a  balená   pitná  voda – odobratých 19 vz.  – 1 vzorka 
nevyhovela pre prekročenie CPM kultivovaných pri teplote 370 C. 
- bylinné  čaje  z liečivých   rastlín -  spolu  bolo  odobratých 10 vz -   2x5 vzoriek, vzorky 
v sledovaných  ukazovateľoch boli vyhovujúce   
- detská mliečna výživa: 2x5 vz. na cielené ukazovatele – vzorky v sledovaných 
mikrobiologických ukazovateľoch boli vyhovujúce 
Za náklady spojené s odobratím a vyhodnotením závadných vzoriek boli prevádzkovateľom 
zariadení, v ktorých vzorky boli odobraté uložená úhrada nákladov podľa zák. č. 152/1995 
Z.z. o potravinách v 8 prípadoch v sume 302,72 eura a podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia náhrada nákladov v 3 prípadoch v sume  113,5 eura. 
 
5. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, 
s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky 
 
       V zmysle zabezpečenia štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami 
v roku 2009 bolo podľa vypracovaného plánu odobratých 17 vzoriek kozmetických výrobkov 
na sledovanie vybraných regulovaných látok v určených kozmetických výrobkoch, pri 
ktorých bolo vykonaných 14 kontrol v 12 zariadeniach.  

V mesiaci február boli odobraté 3 vzorky lakov na nechty a zaslané na stanovenie 
obsahu akrylamidu. Vzorky v chemickom ukazovateli vyhoveli požiadavkám uvedeným 
v prílohe č. 6 Nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z.z.. 

V júni boli odobraté kozmetické výrobky pre deti, s deklarovaním konzervačných 
látok,  ktoré boli zaslané na RÚVZ  Žilina na stanovenie, obsah konzervačných látok a 
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vyšetrované mikrobiologické ukazovatele. Vyšetrené vzorky v sledovaných ukazovateľoch  
vyhoveli požiadavkám uvedeným v Nariadení vlády SR č. 658/2005 Z.z. a č. 418/2007 Z.z.. 

Na stanovenie obsahu konzervačných látok a mikrobiologické vyšetrenie bolo 
v septembri odobratých 5 druhov vzoriek kozmetických výrobkov určených pre dospelých, 
bez deklarovania konzervačných látok. Vyšetrené vzorky v sledovaných mikrobiologických 
ukazovateľoch ukazovateľoch  vyhoveli požiadavkám uvedeným v prílohe č. 2 usmernenia na 
zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami 
v roku 2009 a v sledovaných chemických ukazovateľoch vyhoveli  požiadavkám uvedeným 
v Nariadení vlády SR č. 658/2005 Z.z. a č. 418/2007 Z.z.. 

V súlade s plánom odberu vzoriek boli v novembri odobraté 4 druhy vzoriek 
kozmetických výrobkov pre deti bez deklarovania konzervačných látok na  stanovenie obsah 
konzervačných látok a vyšetrované mikrobiologické ukazovatele. Vyšetrené vzorky 
v sledovaných mikrobiologických ukazovateľoch vyhoveli požiadavkám uvedeným v prílohe 
č. 2 usmernenia na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru nad 
kozmetickými výrobkami v roku 2009 a v sledovaných chemických ukazovateľoch vyhoveli  
požiadavkám uvedeným v Nariadení vlády SR č. 658/2005 Z.z. a č. 418/2007 Z.z.. 
Výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami bol zhrnutý v celoročnej 
správe, ktorá bola zaslaná na ÚVZ SR.  
Vzhľadom  k  tomu,  že  v  regióne  nemáme výrobcu kozmetických výrobkov podieľame sa 
na plnení úlohy podľa pokynov ÚVZ SR. V rámci preventívnych opatrení bol na internetovej 
stránke RÚVZ  zverejnený článok o nežiaducich účinkoch farby „black hena“. 
 
6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
 
- pre monitoring obsahu dusičnanov a dusitanov v potravinách pre dojčatá a malé deti bolo 
odobratých 10 vz. výrobkov z toho domáca produkcia 3 a dovoz 7 vzoriek, všetky 
kontrolované vzorky boli vyhovujúce 
- na stanovenie mykotoxínov a patulínu bolo odobratých 6 vzoriek z toho 2 vzorky 
z domácej produkcie a 4 vzorky z dovozu, výsledky vyšetrených vzoriek v sledovaných 
ukazovateľoch vyhoveli platnej legislatíve 
- detská mliečna výživa: 2x1 vz. na vyšetrenie kongenérov PCB  a stanovenie rezíduí 
pesticídov – výsledky v sledovaných ukazovateľoch sú vyhovujúce  
- výživové doplnky: 2x1 vz. – výsledky sú vyhovujúce. V lekárňach bola vykonaná 
kontrola, zameraná na označovanie a dokumentáciu, pri ktorej neboli zistené nedostatky. 
- kuchynská soľ –  24 vz. ; 12 z dovozu a 12 domáca produkcia – u 1 vz. z dovozu bol 
obsah KJ vyšší ako 35 mg/kg 
- aditívne látky – farbivá -  2 vz. – vyhovujúce 
- GMO–1 vzorka  „Kukurica v slanom náleve. Sterilizovaná zelenina, jednodruhová“ bola 
odoslaná na ŠVPÚ v Dolnom Kubíne  - v sledovanom ukazovateli bola vzorka vyhovujúca 
- stanovenie obsahu gluténu – z lekárne bola odobratá vzorka potravín z dovozu „Labeta -  
Bezlepkový chlieb svetlý“ a zaslaná na ÚVZ SR na laboratórne vyšetrenie. Vzorka bola 
označená ako bezgluténová a v spojení s výsledkami analýzy  na obsah gluténu boli splnené 
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požiadavky podľa NK (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín 
vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu. 
- kontrola potravín ošetrených ionizujúcim  žiarením – odobratá vzorka potravín z domácej 
produkcie „Corex – Arašídy pražené, lúpané a solené“ bola zaslaná na ÚVZ SR na 
laboratórne vyšetrenie. Na základe výsledkov vzorka nevykazuje vlastnosti radiačne ošetrenej 
potraviny. 
- na stanovenie obsahu kadmia boli odobraté 2 vzorky čerstvých šampiňónov z dovozu – 
v sledovanom ukazovateli boli vzorky vyhovujúce 
- stanovenie kumarínu – odobratá vzorka VEPY – škoricové mušličky – obilninové 
škoricové mušličky bola odoslaná na ŠVPÚ v Dolnom Kubíne  - v sledovanom ukazovateli 
bola vzorka vyhovujúca 
- stanovenie histamínu – 1x9 vzorka údenej makrely, v sledovanom ukazovateli bola 
vyhovujúca 
 
7. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.  
    
      V rámci viacročných národných plánov úradnej kontroly bol vypracovaný plán na obdobie 
od 1. 1. do 31. 12. 2009, ktorý obsahuje organizačnú štruktúru RÚVZ, popis personálneho 
oddelenia, plán pre kontrolu potravinárskych zariadení zahŕňajúci aj plán auditov, plán odberu 
vzoriek, plán vzdelávania pracovníkov a dokumenty pre výkon dozoru, ktorý bol zaslaný na 
ÚVZ SR. Harmonogram stanovený v pláne bol plnený podľa možnosti personálneho 
obsadenie oddelenia.  
 Okrem úloh stanovených v pláne boli plnené aj  iné úlohy  zadané  ÚVZ SR  : 
- Kontrola  dodržiavania zák. č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov – kde v jednom 
prípade bolo zistené, že v prevádzke nie je označenie pre zákazníkov v zmysle legislatívy. 
Uvedené zistenie bolo odstúpené na SOI Košice k ďalšiemu konaniu. 
- V súvislosti so zavedením eura je vykonávaná kontrola konverzného kurzu a duálne 
zobrazovanie cien v zariadeniach podliehajúcich ÚK a ŠZD, pri ktorých nebolo zistené 
porušenie legislatívy. 
- V mesiaci február  „Mimoriadna kontrola hygieny čerpacích staníc a zariadení zimnej 
turistickej sezóny v SR „ 
- „Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých obchodných 
reťazcov v SR“ v termíne 20. - 30. 4. 2009. Kontrola bola vykonávaná spoločne 
s pracovníkmi RÚVZ Košice a RÚVZ Michalovce. Naši pracovníci odd. hygieny výživy sa 
zúčastnili pri kontrolách s pracovníkmi RÚVZ Košice a Michalovce v ich regióne. 
- „Mimoriadna kontrola hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania 
pred začatím letnej turistickej sezóny“ v termíne 1. -14. 6. 2009. Kontrola bola vykonávaná 
v spolupráci s inšpektormi SOI Košice. 
-  „Opätovná mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických 
požiadaviek v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých 
obchodných reťazcov v SR“ v termíne 3. -  24. 6. 2009. Kontrola bola vykonávaná spoločne 
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s pracovníkmi RÚVZ Košice. Pracovníci odd. hygieny výživy sa zúčastnili pri kontrolách 
s pracovníkmi RÚVZ Košice v ich regióne. 
- Vyplnenie dát v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z riešenia úloh medzinárodnej 
spolupráce EFSA pre vyplnenie podrobnej databázy konzumácie potravín Európskych krajín. 
Údaje boli čerpané z projektu  „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín 
dospelej populácie za rok 2008“. 
- Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
v domovoch sociálnej starostlivosti, vrátane domovov dôchodcov, domovov špeciálnej 
starostlivosti (charitné, hospice a pod.), ktoré nepatria  medzi zdravotnícke zariadenia v SR.  
- Cielená kontrola fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania v období od 23. do 25. 9. 
2009.  
- V rámci spolupráce s RVPS Trebišov aktuálne zasielame vydané rozhodnutia na uvedenie 
priestorov do prevádzky,  v ktorých úradnú kontrolu vykonávajú zamestnanci RVPS 
a o aktuálnych problémoch sa navzájom informujeme podľa potreby. 
       Správy z výkonu mimoriadnych a cielených úloh boli po ich vykonaní zaslané podľa 
usmernenia ÚVZ SR na ÚVZ SR, alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach. 
 
8. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 

 
       V priebehu roku 2009  bolo v súvislosti s hlásením v rámci Rýchleho výstražného 
systému nad  potravinami a krmovinami vykonaných 15 kontrol. Ani v jednom prípade nebol 
zistený predaj zdravotne nebezpečného výrobku. 
       Prostredníctvom  informačného   systému Spoločenstva   RAPEX  nad  kozmetickými  
výrobkami  o výskyte  zdravotne   nebezpečných kozmetických výrobkov, bolo z ÚVZ  SR 15  
hlásení, pri ktorých bolo vykonaných 260 inšpekcii. V kontrolovaných zariadeniach sa 
hlásené nebezpečné výrobky nenachádzali.  Zistené skutočnosti boli oznámené v 14 správach 
na ÚVZ SR.  Posledné hlásenie je v štádiu riešenia. 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
Charakteristika 
 
Podpora zdravia je významnou súčasťou verejného zdravotníctva, je to proces umožňujúci 
jednotlivcovi  a  spoločnosti prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie, jeho kontrolu 
a rozvoj. Poslaním podpory zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a zároveň 
zvýšenie kvality života ľudí pozitívnym ovplyvnením  spôsobu života. Podpora zdravia 
zahŕňa komplexný proces systémov vo vzťahu k posudzovaniu zdravotného stavu od 
jednotlivca  k spoločnosti.  
Z toho vyplýva nutnosť pôsobenia na  viacerých úrovniach – na obecnej, regionálnej, 
národnej aj medzinárodnej úrovni a taktiež na úrovni rezortov vlády SR, jednotlivých 
organizácií a ďalších zložiek spoločnosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú.  
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Úlohy 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
- zabezpečiť plnenie grantového programu pre realizáciu projektov Národného programu 
podpory zdravia na roky 2006-2010 po jeho príprave ÚVZ SR.  
-     Doposiaľ vyhlásené projekty a programy NPPZ sú realizované v zmysle ich cieľov.   
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia.  
- príprava a realizácia preventívnych programov na národnej a regionálnej úrovni, 
zohľadňujúcich špecifiká zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít 
 
o  RÚVZ so sídlom v Trebišove realizuje regionálny špecifický Peer program u žiakov 7.-
9. ročníkov vybraných základných škôl a študentov 1. a 2.ročníka stredných škôl. V rámci 
tohto programu sa uskutočnili zdravotno-výchovné a intervenčné aktivity zamerané na 
pozitívnu zmenu životného štýlu (prioritne ozdravenie výživy, zvýšenie telesnej aktivity a 
nefajčenie) u detí a mladistvých cestou ich rovesníkov - vyškolených lektorov v rovesníckom 
prostredí. Jedná sa o: besedy s využitím skupinových techník a zážitkovej metódy. V priebehu 
roku bolo takto realizovaných spolu 112 besied. 
o Realizácia lokálneho projektu INVENAPRA – intervencie, názory a praktiky žiakov ZŠ 
v problematike alkohol, fajčenie a drogy. V roku 2009 prebieha pokračovanie 
z predchádzajúcich rokov, vyhodnocovanie a analýzy.  
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
-     zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané na  
podporu, rozvoj a zachovanie  zdravia obyvateľov okresu Trebišov.  
Využívame najnovšie metódy zdravotno-výchovného pôsobenia v prístupoch k jednotlivým 
vekovým skupinám podľa ich špecifických potrieb – za obdobie roka 2009 bolo 
zrealizovaných 91 aktivít .  
 
4. Realizovať Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie pripravený 
ÚVZ SR 
T:  RÚVZ so sídlom v Trebišove nebol zaradený do plnenia tohto programu 
 
5. Realizovať úlohy vyplývajúce zo systému pre hodnotenie kvality, dopadu 
a efektívnosti podpory zdravia a preventívnych programov podpory podľa usmernení 
ÚVZ SR. 
Riešenie bude aktuálne podľa termínov a usmernení gestora úloh.    
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov okresu Trebišov 
- priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a analyzovať 
zdravotný stav obyvateľov okresu Trebišov. Pripravovať  správu o zdravotnom stave 
obyvateľstva  okresu pravidelne, každé 2 roky. 
Analýza verejného zdravia obyvateľov okresu Trebišov sa pripravuje pre potreby nášho úradu 
alebo na požiadanie niektorých spolupracujúcich inštitúcií z dostupných zdrojov štatistických 
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informácií o zdravotnom stave obyvateľstva okresu a súvisiacich rizikových faktorov 
životného štýlu.    
 
7.  Zabezpečovať vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v okrese Trebišov 
v podpore zdravia 
- spolupracovať pri zabezpečení vzdelávania študentov vysokých škôl v podpore zdravia   
- spolupracovať pri zabezpečení vzdelávania odborníkov v podpore zdravia   
- spolupracovať pri zabezpečení vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
V hodnotenom období  bol realizovaný rad interaktívnych vzdelávacích podujatí, prednášok, 
besied pre odborníkov z iných inštitúcií spolupracujúcich v podpore zdravia (pedagógovia 
MŠ, ZŠ, SŠ, pracovníci regionálneho osvetového pracoviska, SČK, obyvatelia, ktorí prejavili 
aktívny záujem o niektorú z problematiky podpory zdravia zoskupení v rôznych záujmových 
združeniach).  
V rámci prípravy našich pracovníkov - asistentov, ktorí si zvyšujú svoje vzdelanie formou 
externého štúdia odboru verejné zdravotníctvo (SZU, Trnavská univerzita, LF UPJŠ 
v Košiciach)  lekári tunajšieho úradu pôsobia ako konzultanti,  školitelia v rámci prípravy ich 
ročníkových, bakalárskych alebo magisterských, ktoré sú v konečnom dôsledku aj úspešne 
obhájené.  
Výsledky našich intervenčných aktivít v rámci podpory zdravia sú úspešne aktívne 
prezentované na celorepublikových vedeckých konferenciách.  
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
Charakteristika 
Činnosť oddelenia hygieny detí a mládeže  je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia 
mladej generácie, zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie 
rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, starostlivosť o zdravé životné a pracovné 
podmienky, podporu správneho životného štýlu detí a mládeže a výkon štátneho zdravotného 
dozoru a potravinového dozoru. 

 
Ciele 
• Dosiahnuť ozdravenie výživy a tým účinne predchádzať výskytu viacerých tzv. 
civilizačných ochorení, najmä srdcovo-cievnych a niektorých nádorových so závažnými 
celospoločenskými a ľudskými dopadmi. 
• Podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže mohlo 
plniť svoje funkcie (optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny so 
zamestnanými matkami, výchovno-vzdelávacia úloha), čo bude mať v konečnom dôsledku 
pozitívny dopad na zdravie. 
• Podporovať zmeny spôsobu života mladých ľudí, a  docieliť vyšší záujem o aktívny 
spôsob života - pohybová aktivita vrátane športovej činnosti, na úrovni záujmovej alebo 
organizovanej, cieľavedomé a zmysluplné trávenie voľného času (záujmová činnosť), čo 
okrem priameho pozitívneho dopadu na zdravie vytvorí optimálne podmienky aj na 
obmedzovanie požiadavky mladých ľudí po drogách (alkohol, tabak, nelegálne drogy). 
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Úlohy a ich vyhodnotenie 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 

T.: priebežne, kontrola 2x do roka, k 30.6.2009 a k 31.12.2009  
Z: ved. odd. hygieny detí a mládeže 

 
Vyhodnotenie : 
 
Úloha sa plní priebežne. 
Podporujeme vytváranie optimálnych podmienok režimu stravovania detí a mládeže 
podľa programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR, s odporúčaním  vhodných pokrmov pre 
jednotlivé vekové skupiny detí a mládeže.  
 

Bol vyhodnotený dotazníkový prieskum „ Monitoring stravovacích návykov žiakov 
základných škôl v okrese Trebišov“, ktorý bol realizovaný na školách v mesiaci decembri 
roku 2008. Prieskum bol zameraný na postoj žiakov k zdravému životnému  štýlu, 
prezentovaný na celoštátnej vedeckej konferencii – X. Dni hygieny detí a mládeže, konanej 
v máji 2009 v Bratislave 

 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 

T.: priebežne, kontrola 2x do roka, k 30.6.2009 a k 31.12.2009  
Z: ved. odd. hygieny detí a mládeže 

 
Vyhodnotenie: 
 
Úloha sa plní priebežne.  
a. Metodicky usmerňujeme zavádzanie nových trendov v školskom stravovaní 
(zdravé potraviny, nové technológie) podľa receptúr pre školské stravovanie  schválené MŠ 
SR. 
b. Sledujeme prípravu, výrobu a výdaj pokrmov v súlade so správnou výrobnou 
praxou. 
c. Kontrolujeme dodržiavanie  zdravotnej bezpečnosti potravín pri podávaní stravy 
d. Dodržiavanie energetickej a biologickej hodnoty pokrmov podľa odporúčaných 
výživových dávok pre jednotlivé vekové skupiny detí a mládeže.  
e. Sledujeme pestrosť stravy kontrolou a vyhodnocovaním jedálnych lístkov.  
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania 

T.: priebežne, kontrola 2x do roka, k 30.6.2009 a k 31.12.2009  
Z: ved. odd. hygieny detí a mládeže 
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Vyhodnotenie:  
 
Úloha sa plní priebežne. Podporujeme realizáciu mliečneho programu na základných školách 
podľa pokynu MŠ SR č. 1227/1999-4 zo dňa 30.7.1999, kde konzumácia mlieka a mliečnych 
výrobkov je zabezpečená prostredníctvom školských jedálni. V materských školách 
presadzujeme na jedálnom lístku minimálne 1 mliečny pokrm denne. 

 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 

T.: priebežne, kontrola 2x do roka, k 30.6.2009 a k 31.12.2009  
Z: ved. odd. hygieny detí a mládeže 

 
Vyhodnotenie:  
 
Úloha sa plní priebežne.  
• Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sledujeme pitný režim žiakov a detí počas 
celého pobytu v zariadení,  pitie zdravotne vyhovujúcich nápojov a spôsob ich podávania. 
• Kontrolujeme sortiment školských bufetov a nápojových automatov  dostupný 
žiakom, aby neobsahoval alkoholické nápoje a nápoje s obsahom kofeínu a chinínu. 
• Monitorujeme kvalitu individuálnych vodných zdrojov školských a predškolských 
zariadení. 
 
5. Podporovať napĺňanie bodov  vládneho Programu boja proti drogám   a drogovým 
závislostiam 

T.: priebežne, kontrola 2x do roka, k 30.6.2009 a k 31.12.2009  
Z: ved. odd. hygieny detí a mládeže 
  

Vyhodnotenie:  
Úloha sa plní priebežne.  
Podporujeme vytváranie optimálnych podmienok pre organizovanie záujmových činnosti 
s pozitívnym dopadom na zdravie mladých ľudí, aj na obmedzovanie požiadavky mladých 
ľudí po drogách (alkohol, tabak, nelegálne drogy). Súčasne sledujeme na jednotlivých školách 
možnosti pohybovej aktivity vrátane športovej činnosti na úrovni záujmovej a organizovanej.  
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u 
žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti 

T.: priebežne, kontrola 2x do roka, k 30.6.2009 a k 31.12.2009  
Z: ved. odd. hygieny detí a mládeže  

 
Vyhodnotenie:  
Úloha sa plní priebežne podľa požiadaviek ÚVZ SR.  
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E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
Charakteristika 
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím Rámcového dohovoru 
o kontrole tabaku 4. decembra 2003 uznesením č. 667. Následne nato ratifikačný protokol 
o uzavretí bol odovzdaný v sídle Organizácie Spojených národov  4. mája 2004, čím sa 
Slovensko zaradilo medzi prvých trinásť štátov sveta, ktoré ho odovzdali. Na procese 
prípravy a prijímania dohovoru participovala Európska komisia, ktorá pokladá prevenciu 
fajčenia a kontrolu tabaku za jednu z prioritných oblastí verejného zdravotníctva.  
 
Úlohy 
 
1. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
Súčasťou previerok dozorovaných zariadení v rámci ŠZD je sledované a hodnotené aj 
dodržiavanie príslušných ustanovení Zákona o ochrane nefajčiarov, v prípade zistenia 
nedostatkov sú uložené nápravné opatrenia.  V pravidelných mesačných intervaloch sú 
v tabuľkovej forme zasielané požadované informácie na ÚVZ SR.       
 
2. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj. 
V sledovanom období sa táto kampaň nerealizovala. 
 
 
F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Charakteristika 

Imunizačný program zahŕňa sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním, realizáciu imunizácie obyvateľstva a kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, 
sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický efekt). Udržanie a zvyšovanie 
úrovne zaočkovanosti je stálou prioritnou úlohou zdravotníctva. Neplnenie imunizačného 
programu by malo závažný dopad na zdravotný stav celej populácie. Okrem zdravotného 
hľadiska by vzostup chorobnosti, vznik epidémií ako aj výskyt ochorení, ktoré sa už na 
Slovensku vďaka očkovaniu nevyskytujú, mal aj závažný ekonomický dopad so všetkými 
dôsledkami, ktoré z poškodenia zdravia vyplývajú.  
 
Imunizačný program sa zabezpečuje v súlade s cieľmi programu SZO č.7 "Zdravie pre 
všetkých v 21.storočí". Tieto ciele predpokladajú v roku 2008 eradikáciu detskej obrny vo 
svete, elimináciu osýpok a neonatálneho tetanu, redukciu nových nosičov vírusu hepatitídy 
typu B minimálne o 80 %, zníženie incidencie mumpsu, čierneho kašľa a invazívnych 
hemofilových infekcií pod 1/100 000 obyvateľov, zníženie incidencie záškrtu pod 0,1/100 
000 obyvateľov, zníženie výskytu kongenitálneho rubeolového syndrómu pod 0,01/100 000 
pôrodov a zníženie incidencie ďalších infekčných ochorení v časovom horizonte 10 - 15 
rokov.   

726



Cieľom imunizačného programu v Slovenskej republike je znížiť až eliminovať výskyt 
infekčných ochorení systematickým a komplexným zabezpečovaním imunizácie najmä 
detskej populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia výskytu 
vybraných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.   
 
ÚLOHY: 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ.  
Úloha bola plnená v priebehu celého roka.  
 
- Zabezpečený bol pravidelný zber údajov o zaočkovaných deťoch zo všetkých detských 
ambulancií v okrese. 
 
- Zabezpečené bolo metodické usmerňovanie príslušných NZZ pre deti a dorast a NZZ pre 
dospelých v okrese Trebišov.  
• V mesiaci  január bol aktualizovaný očkovací kalendár pre pravidelné povinné 
očkovanie detí a dospelých v roku 2009: ◦ NZZ pre deti a dorast: 27 
                                                                        ◦ NZZ pre dospelých: 43 
• V mesiaci február bolo zaslané usmernenie pre zdravotnícke zariadenia o kategorizácii 
vakcíny Infanrix POLIO a DTQ:  ◦ NZZ pre deti a dorast: 25 
 
- V rámci Európskeho imunizačného týždňa (EIT) boli vykonané aktivity na propagáciu  
očkovania:    
• Článok na webovej stránke RÚVZ Trebišov – Prečo očkovať 
• Propagácia Európskeho imunizačného týždňa - na webovej stránke RÚVZ Trebišov  
• Usmernenie pre lekárov prvého kontaktu o Európskom imunizačnom týždni, s letákmi 
o význame očkovania a aktivitách EIT:     
                                                                                  ◦ NZZ pre deti a dorast: 25 
                                                                           ◦ NZZ pre dospelých:     43 
• Beseda o význame očkovania -  s praktickými lekármi pre deti a dorast v Trebišove 
a Kráľovskom Chlmci 
• Besedy o význame povinného očkovania u detí, očkovania proti chrípke, proti    
pneumokokovým infekciám v spolupráci s rómskymi komunitnými pracovníkmi pre 
marginalizované obyvateľstvo – Sečovce 
• Článok v regionálnom týždenníku Slovo Zemplína o význame očkovania – Prečo 
očkovať 
• Informácia pre materské škôlky v okrese Trebišov o aktivitách EIT s letákmi – Prečo 
očkovať a očkovanie proti pneumokokom – MŠ v okrese: 72 
• Informačný panel o EIT – RÚVZ Trebišov 
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2. Vyhodnotenie zaočkovanosti v okrese Trebišov  
 
- V priebehu mesiaca jún 2009 boli vykonané kontroly opatrení, ktoré boli nariadené pri 
kontrole očkovania k 31.8.2008. Boli vykonané 2 kontroly  opatrení. Doočkované boli všetky 
deti vo vybraných obvodoch. 
 
-  V priebehu mesiaca február a marec 2009 bolo vykonaných: 
• 27 kontrol očkovania proti VHB u zdravotníkov v ambulantných NZZ 
• 13 kontrol očkovania proti VHB u zdravotníkov v lôžkových NZZ 
• 28 kontrol očkovania proti VHB u kontaktov nosičov HBsAg 
• 11 kontrol očkovania v USS proti chrípke v sezóne 2008/2009 
 
- V priebehu mesiaca júl až september 2009 bolo vykonaných: 
• 27 predbežných kontrol očkovania v ambulantných NZZ 
• 27 záverečných kontrol očkovania v ambulantných NZZ 
• 16 kontrol očkovania proti VHB u kontaktov nosičov HBsAg 
• 24 kontrol očkovania proti VHB u novorodencov HBsAg pozitívnych matiek v 
 ambulantných NZZ 
• 11 kontrol očkovania v USS proti pneumokokom sezóne 2008/2009 
• 1  kontrola očkovania v UT Sečovce 
- V priebehu mesiaca november 2009 bolo vykonaných: 
• 11 kontrol očkovania v USS proti chrípke a pneumokokom v sezóne 2009/2010 
 
3. Vypracovať analýzu plnenia imunizačného programu k 31.8.2009 za okres Trebišov 
       
- Analýza bola vypracovaná. Zaočkovanosť proti všetkým ochoreniam, proti ktorým je 
očkovanie povinné, je v okrese Trebišov nad 95%, v súlade s imunizačným programom v SR. 
Zlepšila za zaočkovanosť novorodencov proti tuberkulóze. 
- Záverečná správa o imunizácii bola vypracovaná a zaslaná na RÚVZ do Košíc         
a okresnému odborníkovi pre pediatriu. 
 
4. Na úrovni jednotlivých zdravotných obvodov zabezpečiť realizáciu plnenia úloh 
Imunizačného programu  - inštruktážou zdravotníckych pracovníkov vo vedení dobrej 
evidencie o očkovaní, chladovom reťazci. 
 
     V priebehu mesiaca august a september 2009 bolo vykonaných 27  kontrol chladového 
reťazca a správnej manipulácie s vakcínami na detských ambulanciách v okrese. 
 
5. Odstránenie rozdielov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v rizikových skupinách 
obyvateľstva (Rómovia, migranti). 
      V spolupráci s obecnými úradmi boli vykonané 3 besedy s  rómskymi asistentmi 
v Sečovciach, 1 v Lastovciach.  
  
6. Spolupracovať na redukcii nových nosičov vírusu hepatitídy B aktívnym 
vyhľadávaním v okrese Trebišov. 
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Vykonaných bolo 40 návštev ohnísk HbsAg nosičov, 81 kontaktov bolo odoslaných na 
vyšetrenie k obvodným lekárom. Výsledky vyšetrení: HBsAg pozit.: 69 kontaktov, anti HBs 
pozit.: 9, HBsAg, anti HBs negat: 22, ostatné kontakty sa vyšetrujú.  
Očkovaných bolo proti VHB 14 dospelých kontaktov, 32 detí bolo očkovaných v rámci 
povinného očkovania – spolu 46  kontaktov je chránených proti VHB. 
Očkovaných bolo proti VHB 20 dospelých kontaktov, 15 detí bolo očkovaných v rámci 
povinného očkovania – spolu 44  kontaktov je chránených proti VHB. 

 
 
INFORMATIZÁCIA  INŠTITÚCII  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 
Projekt „Rakovina krčka maternice - vakcinácia proti HPV infekcii“ 
 Úloha je v štádiu rozpracovania na MZ SR. 
 
 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
Charakteristika  
Ochrana a podpora zdravia pracujúcej populácie je jedným zo základných predpokladov 
ekonomickej prosperity a  rozvoja spoločnosti. Činnosť orgánov verejného zdravotníctva sa 
zameriava na  pracoviská s výskytom  zdraviu škodlivých faktorov  práce a pracovného 
prostredia, ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie ľudí tým, že predstavujú reálne 
zdravotné riziká. Ide najmä o zdravotné riziká z fyzikálnych faktorov, chemických faktorov 
vrátane karcinogénnych a mutagénnych faktorov,  biologických faktorov, fyzickej záťaže pri 
práci a psychickej pracovnej záťaže. Výkonom štátneho zdravotného dozoru sa kontroluje 
plnenie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav v oblasti ochrany 
zdravia pri práci harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. 
V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh  v oblasti verejného zdravotníctva dosiahnuť pre 
pracujúcu populáciu  v  SR kvalitné pracovné zdravotné služby. Tieto služby priamo na 
pracovisku zamestnávateľa zabezpečia integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania 
a pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia, s dôrazom na zdravotnú, pracovnú 
a funkčnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich zamestnania s cieľom udržať 
práceschopnosť zamestnancov. Tento systém, ktorý garantuje najlepšiu prevenciu a zníženie 
nákladov na odškodnenie chorôb z povolania alebo iných ochorení súvisiacich s prácou, sa 
v súčasnosti v SR začína budovať. Snahou je zabezpečiť u  všetkých zamestnávateľov 
prostredníctvom týchto služieb dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 
Ciele 
Na zabezpečenie zlepšenia zdravotného stavu pracujúcej populácie je potrebné odborne 
usmerňovať prijímanie efektívnych preventívnych a ochranných opatrení povinnými 
subjektami  a identifikovať na pracoviskách zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného 
prostredia, kategorizovať pracovné činnosti zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík z 
dôvodu zabezpečenia zvýšeného zdravotného dohľadu pre zamestnancov spolu s výkonom 
cielených lekárskych preventívnych prehliadok. Dosiahnutiu tohto cieľa napomáha aj 
realizácia intervenčných programov na zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov. 
Ukazovateľom efektívnosti realizovaných opatrení zameraných na  prevenciu  a ochranu 
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zdravia pri práci je postupné znižovanie počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 
a miery zdravotného rizika pri práci  ako aj  výskytu chorôb z povolania a iných poškodení 
zdravia z práce. Dôležitým predpokladom na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života 
pracujúcej populácie v SR je najmä zodpovedný prístup zamestnávateľov k ochrane a podpore 
zdravia zamestnancov a vytvorenie funkčného systému pracovných zdravotných služieb.  
 
Úlohy a ich vyhodnotenie 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
 
V priebehu roka 2009 sme v rámci štátneho zdravotného dozoru prehodnocovali a upresňovali 
počty pracovníkov na rizikových pracoviskách nášho okresu, na ktorých sú vyhlásené 
rizikové práce – celkom to bolo  41 previerok. 
Zrušili sme rizikové práce v 5 firmách nášho okresu. Z dôvodu zániku 3 firiem sme zrušili 
rizikové práce v prevádzke JAS Export Parchovany – šitie zvrškov obuvi, kde pracovníci boli 
exponovaní  rizikovému faktoru DNJZ 3. kategórie (20 pracovníkov, z toho 20 žien), ďalej 
v prevádzke Drevovýroba Body s.r.o. Sečovce v riziku hluku 3. kategórie (3 pracovníci, 
z toho 0 žien) a v prevádzke Agrova s.r.o. Kazimír v riziku chemických látok 3. kategórie (2 
pracovníci, z toho 0 žien). Taktiež sme zrušili na návrh 2 organizácií rizikové práce  z dôvodu 
prehodnotenia pracovného prostredia a to vo firme Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., 
prevádzka kameňolom Svätuše v riziku hluku a prachu 3. kategórie (3 pracovníci, z toho 0 
žien) a PD Malý Horeš v riziku chemických látok 3. kategórie (5 pracovníci, z toho 0 žien). 
Zároveň sme vydali  1 rozhodnutie, ktorým sme vyhlásili rizikové práce na 2 nových 
pracoviskách - Odbor prevádzka sietí VN a NN a Odbor výstavba sietí VN a NN vo firme 
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice s rizikovým faktorom hluk a vibrácie 
3. kategórie (51 pracovníkov) a elektromagnetického žiarenia 3. kategórie (4 pracovníci), 
s celkovým počtom pracovníkov 61 (z toho 0 žien).  
  
Zamestnávateľom nášho okresu sme rozdali a rozposlali kontrolné listy, týkajúce sa 
informácie pre RÚVZ o zdravotných rizikách na pracoviskách a opatreniach vykonaných na 
ich zníženie  alebo odstránenie.             
             
V roku 2009 takto evidujeme  celkom 416 pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce 
(z toho 121 žien), čo je oproti roku 2008 pokles o 21 pracovníkov, z toho  u žien nastal pokles  
o 35. 
               
 Z jednotlivých rizikových faktorov, ktorým sú vystavení pracovníci  vykonávajúci rizikové 
práce najväčší nárast nastal v riziku hluku o 50 pracovníkov (z toho 0 žien), vibrácií o 57 
pracovníkov (z toho 0 žien), naopak pokles nastal v riziku prachu o 25 pracovníkov (z toho 8 
žien), u chemických látok o 24 pracovníkov (z toho 0 žien), DNJZ o 20 pracovníkov (z toho 
20 žien) a infekcií o 9 pracovníkov (z toho 7 žien).  
 
Súhrne údaje o rizikových prácach a exponovaných pracovníkoch za náš okres zadávame 
podľa požiadavky gestora do programu ASTR. 
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Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov 
 
V roku 2009 pracovníci oddelenia PPL vykonali 56 previerok v prevádzkach okresu, v 
ktorých sa manipuluje s jedovatými a veľmi jedovatými chemickými látkami a prípravkami. 
V poľnohospodárskych podnikoch sme vykonali 23 previerok (používanie agrochemikálií na 
ochranu rastlín), 27 previerok v predajniach, v ktorých sortimente sa nachádzajú aj 
agrochemikálie patriace medzi jedovaté látky a prípravky a 6 previerok u samostatne 
hospodariacich roľníkov (odborná spôsobilosť pre prácu  s jedmi, skladovanie agrochemikálií, 
prevádzkové poriadky, posudky o riziku). 
Zároveň sme vydali 4 rozhodnutia, ktorými sme schválili 4 prevádzkové poriadky v 4 
predajňach, v ktorých sortimente predaja sú aj chemické látky.  
   
Do 11 náhodne vybraných  firiem (11 poľnohospodárskych podnikov) v našom okrese sme 
rozdali  31 dotazníkov informovanosti zamestnancov, ktorí sú exponovaní jedovatým a veľmi 
jedovatým látkam a prípravkom. 
Z vyplnených dotazníkov informovanosti zamestnancov vyplýva, že väčšia časť pracovníkov 
je dostatočne informovaná o vplyve nebezpečných chemických látok a prípravkov na zdravie 
pracovníkov, s ktorými prichádzajú do styku pri práci. Tieto informácie získavajú od 
zamestnávateľa na pravidelných školeniach. Pracovníci sú dostatočne vybavení osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami.  
 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu 
 

V  okrese    Trebišov  v  roku   2009   evidujeme 2 rizikové  pracoviská, na ktorých sa 
pracuje  s chemickými karcinogénmi, s celkovým počtom exponovaných 23 pracovníkov, z 
toho  21  žien. Jedná  sa  o  onkologické   oddelenie  NsP  a.s.  Trebišov  s  celkovým  počtom  
exponovaných 21 pracovníkov, z toho 19 žien a onkologickú ambulanciu NsP Trebišov s 
celkovým počtom exponovaných 2 pracovníkov, z toho 2 ženy. Na obidvoch pracoviskách sa 
pacientom podávajú chemoterapeutické prípravky v tabelárnej  i v injekčnej forme.  V roku 
2009  bolo na  týchto pracoviskách vykonaných 2 637 liečebných kúr cytostatikami. Z toho 
na oddelení bolo podaných 1 881  a ambulantne 756   cytostatík. Na týchto pracoviskách sme 
vykonali kontrolu pracovných podmienok a kontrolu vykonávania lekárskych prehliadok 
u pracovníkov tohto pracoviska. Všetci pracovníci tohto oddelenia (celkom 23) sa zúčastňujú 
preventívnych lekárskych prehliadok priebežne u lekára v NsP a.s. Trebišov. Taktiež sa 
pracovníci zúčastnili začiatkom roka 2009 školenia, ktoré vykonal technik OBP a vrchná 
sestra. Vrchná sestra vedie register exponovaných pracovníkov na oddelení, ktorí sú v riziku 
chemických karcinogénov a taktiež evidenciu podávania cytostatík.  
Opatrenia na ochranu zdravia, zníženie a minimalizáciu expozície pracovníkov oddelenia pri 
práci s karcinogénmi spočíva v príprave chemoterapeutických prípravkov v digestore, 
dôslednom používaní osobných ochranných pracovných pomôcok, ich pravidelnom čistení, 
dodržiavaní vypracovaného prevádzkového poriadku a zúčastňovaní sa pracovníkov na 
pravidelnom školení. 
 
V roku 2009 sme pokračovali v previerkach drevospracujúcich pracovísk. V okrese 
evidujeme celkom 43 drevospracujúcich prevádzok, z toho je 13 píl – gátrov. V roku 2009 
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vzniklo 5 nových drevospracujúcich prevádzok (jednalo sa drobných živnostníkov) a 1 takáto 
prevádzka zanikla.    
V menších prevádzkach, ktoré predstavujú väčšinu z týchto drevospracujúcich prevádzok 
(stolárstva, výroba nábytku na zákazku) sa používajú  prevažne drevotrieskové materiály a 
drevo z tvrdých drevín (buk, dub) sa nepoužíva resp. iba v malých množstvách, aj to prevažne 
vo vlhkom stave a tak vznik respirabilného prachu pri tejto činnosti je minimálny. 

 
V roku 2009 bola v našom okrese hlásená a vykonaná  1 odborná sanácia budovy s obsahom 
azbestových materiálov, ktorú vykonala firma Proservis Strážske s.r.o. v priestoroch bytového 
domu Trebišov. Firma si splnila povinnosti vyplývajúce z NV SR č. 253/2006 o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.  

  
Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného   a jednostranného 
zaťaženia 
 
Naše oddelenie PPL v 1 polroku 2009 prešetrilo  4 podozrenia na chorobu z povolania 
z DNJZ. Vo všetkých  prípadoch išlo o  zamestnancov  firmy JAS -Export s.r.o. Sobrance, 
prevádzka Parchovany, kde pracovníčky pracovali ako šičky zvŕškov obuvi. K 1. januáru 
2009 bola táto prevádzka zrušená. 
Vo všetkých štyroch prípadoch sme vyslovili názor, že ochorenie pacientov je v priamej 
v príčinnej súvislosti s vykonávanou prácou.  
Z kliniky pracovného lekárstva v Košiciach nám boli hlásené 2 choroby z povolania – v 1 
prípade choroba z povolania z DNJZ a v 1 prípade choroba z povolania spôsobená vibráciami, 
s odporúčaním preradenia zamestnancov na iné pracovisko trvale, mimo rizika DNJZ 
a vibrácií. 
 
Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné  
poškodenia zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice 
 
V roku 2009 sme neprešetrovali žiadne podozrenie, alebo iné poškodenie zdravia so 
zameraním na ochorenie chrbtice.  
V našom okrese sme náhodne vybrali 4 obchodné reťazce - Terno Trebišov,  Bala Sečovce, 
COOP - Jednota Trebišov, COOP – Jednota Kráľovský Chlmec a 1 pekáreň Tofako Sečovce, 
v ktorých sme rozdali 40 dotazníkov, týkajúcich sa spokojnosti zamestnancov pri výkone 
svojej profesie, pri ktorej zamestnanci vykonávajú ručnú manipuláciu s bremenami 
(doplňovanie tovarov zo skladu do regálov).  
Z vyplnených dotazníkov vyplýva, že zamestnávatelia vytvárajú pre svojich zamestnancov 
vhodné pracovné podmienky na pracovisku a stále sa ich snaží zlepšovať asi u 50 % svojich 
zamestnancov, pričom druhá polovica respondentov uviedla resp. nevedela jednoznačne 
odpovedať, či sa zamestnávateľ umožňuje svojim pracovníkom podieľať na tvorbe a zlepšení 
pracovných podmienok na danom pracovisku. Z dotazníka subjektívneho hodnotenia záťaže 
a zdravotných ťažkostí pohybového aparátu pri práci zamestnanci uviedli, že pri práci sú 
najviac zaťažované tieto časti podpornopohybového aparátu: šija, chrbát a kríže.  
Vyhodnotenie dotazníkov je iba orientačné, nakoľko respondenti nevyplnili dotazníky 
dôsledne (neúplne – vyplnená iba časť dotazníka).   
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2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
RÚVZ so sídlom v Trebišove doposiaľ neriešil program Zdravé pracoviská.  
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
 
Výkon SŽD v dozorovaných zariadeniach spadajúcich do pôsobnosti odd. PPL je v súlade 
s požiadavkami súčasne platných legislatívnych ustanovení a odborných usmernení v oblasti 
ochrany zdravia pri práci. Pracovníci odd. sa pravidelne zúčastňujú inovačných kurzov, 
školení a ďalších vzdelávacích akcií poriadaných ŠZÚ. Priebežne aktuálne je obsah a rozsah 
vykonávaných previerok upravovaný a realizovaný v zmysle platných zákonov ako aj 
projektov a programov vyhlásených ÚVZ SR. 
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 
Oddelenie PPL vykonalo v  roku 2009 v okrese Trebišov v rámci štátneho zdravotného 
dozoru celkom 66 previerok v organizáciách so zameraním, či zamestnávatelia majú 
vytvorenú pracovnú zdravotnú službu v zmysle § 21,  zák. č. 124/2006 o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. 
Na pracoviskách, kde nie sú vyhlásené rizikové práce sme vykonali 40 previerok a na 
pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami 26 previerok, s celkovým počtom 3 060 
zamestnancov, z toho 1 529 žien. 
Oproti roku 2008 došlo v našom okrese k výraznému zlepšeniu v zabezpečení preventívnych 
služieb pre zamestnancov – pracovnej zdravotnej služby a tým aj k zlepšeniu situácie v úrovni 
zdravotného dohľadu nad pracovným prostredím a výkonom a frekvenciou LPP vo vzťahu 
k práci hlavne vo firmách , u ktorých evidujeme rizikové práce.  
   
 
Prehľad zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby v organizáciách (firmách) okresu v roku 
2009: 
 
 
RÚVZ 
Trebišov 

PZS vo firmách – vlastnými odbornými zamestnancami 
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 
Počet 
previerok 

Počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

Počet 
previerok 

počet 
zamestnan. 

z toho   
žien 

      0                    0       0         0        0      0 
 
                           
 
RÚVZ 

PZS vo firmách – dodávateľským spôsobom 
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 
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Trebišov Počet 
previerok 

Počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

Počet 
previerok 

počet 
zamestnan. 

z toho   
žien 

      40         1327         582           26      1733        947   
 
 
 
RÚVZ 
Trebišov 

PZS vo firmách – nemajú 
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 
Počet 
previerok 

Počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

Počet 
previerok 

počet 
zamestnan. 

z toho   
žien 

      8        220      84        4      50          10 
 
 
H. OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
Charakteristika 
Je preukázané,  že životné prostredie ovplyvňuje zdravie ľudí viac než ich genetické danosti 
či úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Táto skutočnosť zaraďuje faktory životného 
prostredia medzi významné determinanty zdravia, pričom ich význam je o to závažnejší,  že 
ich jednotlivec nemôže v rozhodujúcej miere ovplyvniť.  Preto zabezpečovanie 
systematického dohľadu a kontroly štátu nad faktormi životného prostredia ako  sú pitná 
voda, bezpečné využívanie prírodných vôd na rekreáciu, environmentálny hluk,  chemické, 
mikrobiologické, biologické a fyzikálne škodliviny vo vnútornom prostredí, vplyvy 
extrémneho počasia, a hodnotenie účinkov týchto faktorov vo vzťahu k zdraviu 
a posudzovanie  únosnosti zdravotných rizík, je základnou  úlohou verejného zdravotníctva na 
úseku hygieny životného prostredia.     
 
Ciele 
Cieľom je dosiahnuť zlepšenie zdravotného obyvateľstva, predovšetkým detskej populácie, 
prostredníctvom  cielených opatrení a špecifických nástrojov zameraných na znižovanie rizík, 
ktoré plynú z nevhodného fyzikálneho prostredia – podmienok bývania, pri poskytovaní 
služieb obyvateľstvu, rekreácii a športových  aktivitách, a z vykonávania rôznych ľudských 
aktivít.  
 
Úlohy 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
 
V rámci akčného plánu pre prostredie a zdravie obyvateľov SR III je implementovaný akčný 
plán pre prostredie a zdravie detí (CEHAPE) a jeho 4 regionálne ciele. V rámci týchto cieľov 
sú plnené aktivity zamerané okrem iných na zavedenie monitoringu kvality vôd na kúpanie 
v prírodných a rekreačných vodách. Úroveň vybavenosti, kvalita prevádzky  a zdravotná 
nezávadnosť vody sa kontrolovali na začiatku a počas celej LTS v umelých rekreačných 
lokalitách z hľadiska ochrany zdravia ľudí v súlade s platnou legislatívou. Po ukončení LTS 
sa spracovala hodnotiaca správa o sledovaní hygienickej situácie na kúpaliskách.  Priebežné 
aktuálne informácie o hygienickej situácii a stave kúpalísk sú zverejňované na webovej 
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stránke RÚVZ so sídlom v Trebišove. (aktualizácia nových informácii prebieha počas letnej 
turistickej sezóny každý štvrtok do 17.00 hod). 

2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku  
 
RÚVZ v Trebišove nemá ani základné prístrojové vybavenie na objektivizáciu 
enviromentálneho hluku. Preto plnenie úlohy nebolo zabezpečené. Opatrenia na znižovanie 
hluku v životnom prostredí boli uplatňované v územnom konaní pri posudzovaní plánovaných 
investičných akcií.   
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
 
V súlade s platnými predpismi výrobcovia – prevádzkovatelia kontrolovali kvalitu pitnej 
vody. Spravovatelia obecných vodovodov a väčšie zariadenia zásobované z vlastných 
vodných zdrojov (NsP a.s., Trebišov) boli vyzvaní na zabezpečenie prevádzkovej kontroly 
kvality vody, zabezpečenie odbornej obsluhy a údržby a zabezpečenie osvedčení o odbornej 
spôsobilosti u obsluhujúcich pracovníkov. V NsP a.s., Trebišov bol vyriešený problém 
týkajúci sa kvality pitnej vody pre nadlimitné hodnoty dusičnanov (dva vodné zdroje 
zásobujúce NsP a.s., Trebišov boli odstavené). V okrese Trebišov nie sú prírodné vodné 
lokality, ktoré by mohli byť využívané pre rekreáciu ani termálne kúpaliská. Rekreačne sú 
využívané sezónne netermálne bazény s recirkuláciou vody v 2 lokalitách (Trebišov –AVŠ 
a Veľaty- ATC „Mária“). 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
 
V okrese Trebišov je hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou  zabezpečené 
napojením na Boťanský skupinový vodovod, Pobodrožský skupinový vodovod a prívodom 
vody z VN Starina.  Monitoring kvality pitnej vody v spotrebiskách verejných vodovodov bol 
zabezpečený podľa harmonogramu odberov vzoriek oddelenia HŽP pre kontrolný monitoring. 
Preverovací monitoring bol zabezpečený podľa harmonogramu RÚVZ Košice pre hodnotiace 
obdobie rok 2009. Úloha sa plnila priebežne. V rámci kontrolného monitoringu sa odobrali na 
vyšetrenie 48 vzoriek pitnej vody z vodovodnej siete v správe VVS a.s., Trebišov a Obecných 
úradov. Na preverovací monitoring boli odobraté 8 vzorky zo siete skupinových vodovodov  
(Trebišov – sieť, sídlisko SEVER, Sečovce –sieť, potraviny - Milk Agro, ÚV Borša – 
upravená voda, Kráľovský Chlmec – sieť, obchodný dom COOP Jednota, Bačkov- 
Reedukačné centrum, Dvorianky – Obecný úrad, Hrčeľ – Obecný úrad, Stankovce – Obecný 
úrad). Preverovací monitoring je u skupinových vodovodov zabezpečený 1-krát ročne, 
u obecných 1-krát za dva roky. Podľa výsledkov vyšetrení kvality vody vo vodovodoch 
spravovaných VVS a.s. vyhovovala požiadavkám nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. 
Výsledky laboratórnych skúšok pitnej vody sa archivujú a vyhodnocujú jednotným 
programovým systémom (VYDRA) so zreteľom na hodnotenie úrovne zásobovania 
obyvateľstva pitnou vodou vrátane presadzovania hygienických požiadaviek v tejto oblasti. 
Vodovod v správe obce Brehov z dôvodu nadlimitných hodnôt dusičnanov je navrhnutý na 
napojenie na Pobodrožský skupinový vodovod v správe VVS a.s..  
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5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia 
pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
Informačný systém indikátorov životného prostredia a zdravia rieši ÚVZ SR a vybrané (ÚVZ 
SR poverené) organizácie. 
 
 
K.  ROZVOJ   VÝCHOVY   A  VZDELÁVANIA   V  OBLASTI   
VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Ciele 
Výchova pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva. 
 
Úlohy 
1. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ v Bratislave a príp. odbornú 
prax pre pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného 
zdravotníctva.  
 
RÚVZ so sídlom v Trebišove má vytvorené podmienky na výkon odbornej praxe 
frekventantov štúdia verejné zdravotníctvo ako aj odbornú prax pre pracovníkov, ktorí sú 
zaradení do špecializačného štúdia odborov verejného zdravotníctva v zmysle príslušného 
nariadenia vlády SR . 
V tunajšom úrade zamestnávame absolventky štúdia verejného zdravotníctva: 
 - bakalárske štúdium VZ pri Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach:  1 štátna zamestnankyňa 
odd. hygieny výživy 
- magisterské štúdium VZ pri SZU Bratislava: 1 pracovníčka odd. podpory zdravia a 1 štátna 
zamestnankyňa odd. epidemiológie 
- magisterské štúdium VZ Trnavskej univerzity: vedúca odd. HŽP a 1 štátna 
zamestnankyňa na odd. PPL. 
V súčasnom období študujú  ďalšie dve štátne zamestnankyne l. stupeň VŠ v odbore VZ  pri 
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
 
V našom úrade vykonávajú svoju odbornú prax aj iní študenti, alebo lekári v rámci 
špecializačnej prípravy napr. aj zo všeobecného lekárstva.   
 
 
INFORMATIZÁCIA  INŠTITÚCIÍ  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Charakteristika 
Informačný systém úradov verejného zdravotníctva (ďalej „IS ÚVZ“) slúži pre zber, 
spracovanie, analýzu a archivovanie údajov vznikajúcich činnosťou všetkých odborných 
útvarov úradov verejného zdravotníctva, ktoré majú bezprostredný, ako aj dlhodobý vzťah ku 
zdravotnému stavu obyvateľstva SR. Bezprostredný cieľ budovania a prevádzkovania IS UVZ 
je poskytnúť riaditeľovi ÚVZ S, MZ SR, vláde SR, ako aj iným rezortom a verejnosti 
aktuálne informácie o situácii v oblasti verejného zdravia na území SR, ako aj o faktoroch, 
ktoré tento stav ovplyvňujú, na základe ktorých môžu štátne orgány prijímať operatívne a 
taktické opatrenia k riešeniu aktuálnych potrieb v reálnom čase.  
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Cieľ 
Dlhodobý cieľ budovania a prevádzkovania IS UVZ je vytvoriť kvalifikovanú, bohatú bázu 
údajov o zdravotnom stave Slovenskej populácie a o faktoroch verejného zdravia, ktoré 
zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňujú, aby bolo možné tieto údaje komplexne analyzovať a 
modelovať a na základe moderných prístupov navrhovať strategické opatrenia v oblasti 
zdravotnej politiky štátu. 
 
Úloha 
 
1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie IS 
ÚVZ na všetkých úrovniach a vedných odboroch verejného zdravotníctva. 
RÚVZ so sídlom v Trebišove má zmluvne uzatvorené poskytovanie služieb so Slovanetom.  
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A.   OBLASŤ  HYGIENY VÝŽIVY , BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A   
KOZMETICKÝCH  VÝROBKOV 
 
Úlohy 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý        
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
      a)  V rámci výkonu úradnej kontroly potravín podľa zák. č.152/1995 Z.z.             
o potravinách bol spracovaný plán odberu  a analýzy vzoriek potravín podľa analýzy             
rizikovosti jednotlivých druhov potravín, rozsahu výroby dozorovanej prevadzkárne.             
Druhy potravín, sledované chemické, mikrobiologické riziká vychádzali z                        
rozpracovaného viacročnom  národnom pláne úradnej kontrol, na základe čoho bol            
spracovaný viacročný ale i ročný plán úradnej kontrola potravín RÚVZ v Trenčíne. 
      b)  Kontroly v jednotlivých zariadeniach spadajúcich po dozorovú činnosť orgánov             
verejného zdravotníctva boli vykonávané podľa zaradenia zariadenia do stupňa             
epidemiologickej rizikovosti a následnej frekvencie kontrol. 
     
  V sledovanom období bolo celkovo podrobených kontrole 729 zariadení, u ktorých bolo 
vykonaných 1 186 kontrol. V jednotlivých prevádzkarniach bolo odobratých 1000 vzoriek 
potravín . 
                   
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúcich z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20. 
6. 2001, úloha B. 2) 
 
      Pokladom pre hodnotenie výživového stavu obyvateľstva je úloha Sledovanie výživového        
stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie. V rámci plnenia úlohy boli oslovené 
niektoré organizácie, ktoré zamestnávajú osoby zaradené do skupiny stredne ťažká práca.. 
V súbore  80 vyšetrených osôb sú zamestnanci distribučného centra  LIDL Nemšová. 
Materiály podľa usmernení sú spracované a budú  súčasťou výročnej správy.  
 
3. Zabezpečiť v spolupráci s oddelením OPZ a ZV  RÚVZ v Trenčíne skvalitnenie 
poradenských činností zameraných na  
-  zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
-  zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
-  informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín,   
   nových druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
 
Táto úloha je plnená v súčinnosti s plnením úlohy sledovania výživového stavu obyvateľstva.. 
V rámci jednotlivých vyšetrení prebieha komunikácia s respondentom, kde na základe 
výsledkov a pohovorov sú dávané odporúčania. Výsledky a závery z celého súboru budú 
predložené a prezentované priamo v organizácií, ktorá poskytla spoluprácu a to v 1. štvrťroku 
2010.   
     
5. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou       
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
 
                                                                                                               

739



    a)  V rámci výkonu úradnej kontroly potravín podľa zák. č.152/1995 Z.z.           
o potravinách je spracovaný plán odberu  a analýzy vzoriek potravín a to: 
           - epidemiologicky rizikové potraviny ( lahôdkárske výrobky, cukrárske  
                 výrobky, zmrzlina ) 
          Plánovaný počet vzoriek: 2 vzorky/1 000 obyvateľov, t.j. 495 vzoriek                                  
          Plnenie: bolo odobratých  a laboratórne vyšetrených 455 vzoriek ( 5 – vzorkovým  
                        systémom ) 
           - vybrané druhy potravín a pokrmov ( odobraté v zariadeniach spoločného stravovania) 
          Plánovaný odber vzoriek: 0,3/1000obyv/rok t.j. 75 vzoriek 
          Plnenie: bolo odobratých  a laboratórne vyšetrených 98 vzoriek 
          - ostatné potraviny    
          Plánovaný odber vzoriek:3vzorky /1000obyv/rok z toho 30% t.j.222 vzoriek 
          Plnenie: bolo odobratých  a laboratórne vyšetrených 635 vzoriek 
              - materiály a predmety určené pre styk s potravinou                                                                        
          Plánovaný odber vzoriek: 11  vzoriek / rok  
          Plnenie: bolo odobratých  a laboratórne vyšetrených  11 vzoriek 
              
     b) Kontroly v jednotlivých zariadeniach spadajúcich po dozorovú činnosť orgánov           
verejného zdravotníctva sú vykonávané podľa zaradenia zariadenia do stupňa           
epidemiologickej rizikovosti a následnej frekvencie kontrol  
  
6.   Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
      
       V rámci úlohy boli vykonané kontroly dodržania bezpečnosti kozmetických výrobkov 
v oblasti regulovaných látok, boli odobraté vzorky, ktoré boli podrobené laboratórnej analýze 
vo vybraných laboratóriách, celkovo 21 vzoriek, z toho v 18 boli sledované alergény 
a zakázané látky.  Kontrola bola zameraná i na  dodržiavanie povinnosti označenia vybraných 
regulovaných látok v zložení na obale kozmetických výrobkov, pričom nebolo zistené 
nesprávne označovanie týchto látok.      
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
    V rámci zapojenia sa do trvalého monitoringu  bolo odobratých  96 vzoriek dojčenskej      
      a detskej výživy  na zistenie hladiny kontaminácie dusičnanmi,  dusitanmi, mykotoxínmi      
      patulínom a rezíduami pesticídov s negatívnym nálezom  
 
8. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.  
     
      Úloha bola splnená, oddelenie hygieny výživy rozpracovalo princípy EÚ pre výkon       
úradnej kontroly nad potravinami do ročného plánu úradnej kontroly potravín pre RÚVZ       
v Trenčíne 
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9. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami. 
   
     Úloha bola plnená priebežne, vždy po zaslaných hláseniach o výskyte zdravotne    
škodlivých výrobkov boli vykonané kontroly a následne zasielané správy na ÚVZ SR 
 
 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
      2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybratých skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia – príprava 
a realizácia preventívnych programov na národnej a regionálnej úrovni, zohľadňujúcich 
špecifiká zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít  
      Rozpracovanie predmetného bodu je aj v súlade s úlohami č. 9.2, 9.4, 9.5 a 9.8 
Programov a projektov ÚVZ SR a RÚVZ v SR na rok 2009 a ďalšie roky, ktoré RÚVZ so 
sídlom v Trenčíne plní podľa stanovených cieľov, etáp a termínov v nich stanovených. 
 
 2.1. Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že 
žijem zdravo 
     RÚVZ Trenčín sa podieľa na plnení úloh  projektu „Seniori v rodine a v spoločnosti“. 
Cieľom uvedeného projektu je zmeniť súčasné vnímanie starnutia populácie a postavenie 
seniorov v spoločnosti.  
- marec – zostavenie dotazníkov pre seniorov, pre mladú generáciu a rodinných 
príslušníkov seniorov realizovala MUDr. V.Dobiášová a G.Provazníková 
- OPZ od 15. mája uskutočňuje zber údajov do dotazníka pre štyri skupiny populácie, 
celkovo 480 respondentov. Databáza sa vytvorí v programe EPI INFO. 
- OPZ pôsobilo pre obyvateľov  DOS Trenčín na tému „Zdravý spôsob života v staršom 
veku“. 
- Akadémia 3. veku -  MUDr.Dobiášová ako členka organizačného výboru Akadémie 3. 
veku sa zúčastnila na ukončení školského roku 2008/09 pri odovzdávaní vysvedčení 
absolventom už 22. ročníka akadémie.  
- Na zahájení Akadémie vzdelávania seniorov sme predniesli tému „Seniori v rodine 
a v spoločnosti:.  
 
 2.2.  Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – 
stomatohygiena 
V realizácii projektu sme pokračovali na  ZŠ a v MŠ (Motešice,, Myjava, Bošáca, Nová 
Dubnica, Opatová n/V, Nové Mesto n/v, Lúka, Trenčianske Bohuslavice, Chocholná 
a v Centre voľného času). 
 

2.3.  Populačná stratégia , aktivity pri príležitosti  významných dní. 
 
 7. apríl Svetový deň zdravia 
– sme propagovali na celoslovenskej výstave „Zdravý životný štýl“ s intervenčnými 
aktivitami pre odbornú ale aj laickú verejnosť.  
       Lokálny projekt ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL harmónia tela a ducha. 
    V dňoch 1.– 4. 4.2009 pracovníci  RÚVZ Trenčín na EXPO CENTER a.s. výstave „Zdravý 
životný štýl„ prezentovali aktivity poradne zdravia. Súčasťou boli preventívne vyšetrenia: 
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meranie CO u fajčiarov – 51x, stanovenie % telesného tuku – 402 x, vyšetrenie cholesterolu – 
330, meranie krvného tlaku – 405. Zároveň sme poskytli odborné poradenstvo a zdravotno-
výchovný materiál. 
      Súčasťou výstavy bola vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo 
a zdravie III.“, „Pohyb a zdravie VI.“. Pod záštitou riaditeľa ÚVZ SR sa konala i I. odborná 
konferencia „Surveillance chronických chorôb“, na ktorej MUDr. Dobiášová predniesla tému 
„Význam vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pre podporu zdravia“.  
RÚVZ Trenčín sa aktívne zúčastnilo aj pri organizovaní tohto celoslovenského odborného 
podujatia. 
31. máj Svetový deň bez tabaku 
Pri tejto príležitosti OPZ uskutočnilo zdravotno-výchovnú aktivitu v PLK Trenčín, kde bola 
pripravená názorná propagácia upozorňujúca na škodlivosť fajčenia, zároveň sme 
návštevníkom PLK a verejnosti ponúkli meranie CO ,spirometriu a odborné poradenstvo. 
K dispozícii bol i zdravotno-výchovný materiál. Rozhovory s fajčiarmi, bývalými fajčiarmi 
a pracovníčkou OPZ boli týždeň vysielané v regionálnej TV Trenčín.    
 Svetový deň AIDS - projekt „Hrou proti AIDS“  
Projekt „Hrou proti AIDS“ je súčasťou Národného programu podpory zdravia ako aj 
Národného programu prevencie HIV/AIDS -  sme realizovali na 11 školách.   
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (RÚVZ)  v spolupráci 
s Akadémiou vzdelávania pobočka Trenčín, Strednou zdravotníckou odbornou školou a 
mestským úradom v Trenčíne  sme v priestoroch klientského centra Mestského úradu  
v stanovený deň 25.09.2009 Svetový deň srdca - vykonávali vyšetrenia tlaku krvi, 
cholesterolu a ďalších parametrov u obyvateľov mesta Trenčín ako aj návštevníkov Trenčína 
a poskytovali im poradenstvo. Intervenovaných bolo 48 osôb.  Súčastne sme dotazníkovou 
metódou zisťovali vedomosti o rizikových faktoroch SCCH. Aktivita bola prezentovaná aj 
v regionálnej TV Trenčín.  
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života     
           Rozpracovanie predmetného bodu je aj v súlade s úlohami č. 9.2, 9.3.,  9.8. Programov 
a projektov ÚVZ SR a RÚVZ v SR na rok 2008 a ďalšie roky, ktoré RÚVZ so sídlom 
v Trenčíne plní podľa stanovených cieľov, etáp a termínov v nich stanovených.  
 
3.1.  Projekt „Vyzvi srdce k pohybu“ 
 
      Informácia o podmienkach zapojenia sa verejnosti do kampane „Vyzvi srdce k pohybu „  
bola daná na 14 zasadnutiach rôznych organizácií, ako aj v relácii Hodina H v regionálnej TV 
Trenčín. Účastnícke list sú priebežne zasielané na RÚVZ B. Bystrica.  
 
3.2.  Národný program prevencie obezity Lokálny projekt   „OBEZITA=OCHORENIE“ 
 
      Projekt realizujeme v dvoch základných školách – mestskej a vidieckej u 11 ročných detí.  
Do projektu boli zapojené dve základné školy – 5. ZŠ Trenčín a ZŚ Stará Turá. Celkove na 
dotazník odpovedalo 84 žiakov. Z analýzy vplýva viacero nedostatkov v stravovaní detí, čo 
bolo predmetom interaktívnych aktivít v uvedených školách. Žiakom bol predstavený 
program „Ovocie v školách“, ktorý sa má v tomto roku realizovať v prihlásených školách 
Slovenska.  
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8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 
        RÚVZ Trenčín zabezpečuje vzdelávanie študentov verejného zdravotníctva Trnavskej 
univerzity v Trnave, Jeseniovej univerzity v Martine, študentov ošetrovateľstva Trenčianskej 
univerzity – Fakulty zdravotníctva. 
         V mesiaci február až apríl 2009 sme v spolupráci s Fakultou  zdravotníctva TnUAD 
v Trenčíne s odborom ošetrovateľstva pokračovali v edukácii poslucháčov 2. ročníka 
o význame výchovy k zdraviu a podpore zdravia v dennej praxi zdravotníckych pracovníkov. 
Projektu sa zúčastnilo :  52 študentov 
       V rámci odborného vzdelávania odborných pracovníkov RÚVZ Trenčín oddelenie PZ 
zabezpečuje organizovanie seminárov, ktoré sú kreditované v systéme SACCME. V prvom 
pol roku 2009 ich bolo 5, so zabezpečením odborných prednášok zo strany našich 
pracovníkov ale aj odborníkov z iných inštitúcií. Napr. prof. Bencko z UK 1LF Praha.  
      V spolupráci s odd. informatiky sme sa podieľali na organizačnom zabezpečení 
vzdelávacieho seminára pre pracovníkov v zdravotníctve, ktorý poriadal  Ústav lekárskej 
fyzik LF UK Bratislava na tému „Riešenie toxického odpadu a náhrad Hg lekárskych 
prístrojov v zmysle platnej legislatívy SR a odporúčania EU, konanom dna 29.4.2009 na 
EXPO CENTER a.s. Trenčín na výstave MEDIPHARM s aktívnou účasťou Dr.Dobiášovej 
a Dr. Bulkovej. 
      Ďalšie aktivity venované vzdelávaniu zdravotníckych, pedagogických pracovníkov 
a verejnosti , na ktorých sme sa organizačne podieľali boli nasledovné:  
I. celoslovenská konferencia „Surveillance chronických chorôb“- Trenčín 
Vedecká konferencia „Ošetrovateľstvo a zdravie III.“ – Trenčín 
Regionálna konferencia  „Podpora zdravia v školách Trenčianskeho kraja“ 
Vzdelávací odborný seminár „Riešenie toxického odpadu a náhrady ortuťových 
lekárskych prístrojov v zmysle platnej legislatív SR a odporúčania EÚ – Trenčín 
Zdravé mesto Trenčianske Teplice – „Sobota zdravia v Trenčianskych Tepliciach.  
Celoživotné vzdelávanie seniorov JDS, Akadémia tretieho veku XXIII. Ročník v školskom 
roku 2009/2010 – Trenčín 
III. medzinárodná konferencia „Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 
a edukácia pacientov na tému Princípy implementácie e-Health do súčasných 
zdravotníckych služieb“ - Bratislava 
Odborný seminár pedagogických pracovníkov Trenčianskeho kraja – „Zdravé školské 
prostredie“.  
 
 
D. OBLASŤ  HYGINY  DETÍ  A    MLÁDEŽE 
 
Úlohy 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, ktorý 
zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 837/2002 
zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
- V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach školského stravovania 
sme vykonali 146 kontrol, t.j. 55 % z celkového počtu 264 školských stravovacích zariadení, 
ktoré spadajú pod kontrolnú činnosť úradu. Dozor bol zameraný na preverenie dodržiavania 
zásad z hľadiska epidemiologického rizika, zásad na zabezpečenie zdravotne neškodnej 
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a výživovo hodnotnej stravy a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov z hľadiska časovej 
a obsahovej štruktúry pokrmov.   
- Prostredníctvom webovej stránky RÚVZ so sídlom v Trenčíne oddelenie HDM 
poskytlo informácie o pitnom režime detí, o chrípke vyvolanej vírusom A(H1N1) a prevencii 
chrípkových ochorení. Vykonávaná je edukácia detí a mládeže v oblasti racionálnej výživy 
a jej správneho zloženia  za účelom formovania vedomostí, postojov a návykov so zameraním 
na  podporu, rozvoj a zachovanie  zdravia detí a mládeže.  
- V súčinnosti s Metodicko-pedagogickým centrom v Trenčíne bolo vykonané školenie 
pedagogických zamestnancov materských škôl Trenčianskeho kraja v rámci ich funkčného 
vzdelávania s počtom účastníkov 30.  
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy. 
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
- Na základe zistení zo štátneho zdravotného dozoru sa vykonávajú konzultácie 
so zriaďovateľmi a prevádzkovateľmi školských stravovacích zariadení za účelom 
zdôvodnenia pozitívnych prínosov školského stravovania pre zdravie detí a mládeže 
a zabezpečenia podmienok pre ich efektívne fungovanie. Celkovo sa vykonalo 300 
konzultácií. 
- V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v školských 
stravovacích zariadeniach, sa k termínu vyhodnotenia odobralo 121 vzoriek potravín. Za 
účelom mikrobiologickej analýzy bolo odobratých 22 vzoriek hotových pokrmov, z toho 18 
vzoriek vyhovovalo požiadavkám PK SR, 3 vzorky nevyhovovali mikrobiologickým 
požiadavkám pre prekročenie stanoveného počtu koliformných baktérií a  1 vzorka 
nevyhovovala mikrobiologickým požiadavkám pre prekročenie stanoveného počtu 
koliformných baktérií a pre prítomnosť plesní. Za účelom stanovenia nutričnej a energetickej 
hodnoty podávanej stravy bolo celkovo vyšetrených 23 vzoriek hotových pokrmov, z toho 20 
vzoriek bolo odobratých v rámci  projektu bodu č.4.5. P a P  ÚVZ SR na rok 2009 a ďalšie 
roky.  
           V   rámci   úradnej   kontroly potravín   bolo   odobratých  26 vzoriek epidemiologicky     
rizikových  druhov  potravinárskych  komodít.  Podľa výsledkov laboratórnych analýz             
25  vzoriek  vyhovovalo    mikrobiologickým     požiadavkám    z    hľadiska    kritérií               
bezpečnosti  a  hygieny  procesu  výroby podľa výnosu MP SR a MZ SR  zo 6.2.2006              
č. 06267/2006-SL,  ktorým  sa  vydáva  hlava  Potravinového  kódexu  SR upravujúca             
mikrobiologické  požiadavky  na  potraviny  a  na  obaly  na  ich  balenie  a  1  vzorka             
nevyhovovala pre prekročenie stanoveného počtu kvasiniek.  Ďalej  bolo  odobratých             
51 vzoriek  zmiešaných  druhov   potravín   za  účelom   preverenia  dodržiavania ich              
zdravotnej  bezpečnosti  a  všeobecných požiadaviek  na  manipuláciu s nimi, všetky              
vzorky vyhovovali požiadavkám  PK  SR.  Zároveň bolo odobratých  90 sanitárno –               
mikrobiologických    sterov   z    prostredia   kuchyne  na mikrobiologické vyšetrenie.              
V jednom zariadení školského stravovania bola na základe výsledkov analýzy  zistená              
znížená úroveň prevádzkovej hygieny. Prevádzkovateľ bol upozornený na povinnosť             
dodržiavať  zásady     prevádzkovej   hygieny    a  pravidelne    vykonávať     sanitáciu               
zariadenia.    V  uvedenom zariadení  boli opakovane odobraté stery.   
- Sortiment predaja v školských bufetoch a automatoch sa reguloval v zmysle dodržania 
požiadaviek podľa § 8 ods. 3 Vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia pre deti a mládež. Oddelenie HDM vykonalo k termínu odpočtu 9 kontrol 
v zariadeniach pre deti a mládež so zameraním na sortiment predaja v školských bufetoch a 
automatoch.  
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3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania.  
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
- Školský mliečny program realizovaný v zmysle NV SR č. 412/2007 Z.z. 
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka  a mliečnych výrobkov pre deti 
v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou je k termínu 
odpočtu, podľa dostupných údajov,  zavedený v okresoch Trenčín ( 30 ŠJ ), Nové Mesto nad 
Váhom ( 10 ŠJ )  a  Bánovce nad Bebravou ( 26 ŠJ ). Školské zariadenia a školské jedálne 
v okrese Myjava nie sú zapojené do tohto programu. Aktualizácia údajov je v kompetencii 
Krajského školského úradu v Trenčíne. 
- Doplnkové stravovanie zabezpečujú školské stravovacie zariadenia základných škôl 
v regióne Nové Mesto n/V (3 ŠJ / 175 detí) a v regióne Bánovce n/B ( 5 ŠJ / 916 detí ).  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov.  
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
- Oddelenie zabezpečilo kontrolu nad dodržiavaním požiadavky dostupnosti zdravotne 
bezchybnej pitnej vody alebo vhodných nápojov (napr. prírodné minerálne vody, pramenité 
vody, bylinkové čaje) vo všetkých zariadeniach pre deti a mládež. K termínu odpočtu sa 
vykonalo 26 kontrol  z celkového počtu 45 zariadení pre deti a mládež v územnej pôsobnosti 
úradu, ktoré sú zásobované vodou z vlastného vodárenského zdroja,  spojených s odberom 
vzorky vody za účelom laboratórnej analýzy. Na základe výsledkov analýzy  17 vzoriek  
vyhovovalo  a  9 nevyhovovalo  požiadavkám Nariadenia vlády  SR  č.354/2006 Z.z., ktorým 
sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej 
na ľudskú spotrebu. Prevádzkovatelia vodných zdrojov boli s výsledkami analýz oboznámení 
a boli upozornení na pravidelné vykonávanie údržby a úpravy vodných zdrojov.   
   
- Oddelenie HDM vykonalo štátny zdravotný dozor nad predajom nepovolených druhov 
nápojov formou automatov, ktoré sú dostupné v zariadeniach pre deti a mládež, za účelom 
požívania nápojov, ktoré zodpovedajú zásadám zdravej výživy.  
 
5. Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
     V nadväznosti na napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam (Úloha č. 5 Programového vyhlásenia vlády SR na úseku verejného 
zdravotníctva) : 
- oddelenie hygieny detí a mládeže podľa požiadaviek gestora úlohy vykonalo v mesiaci 
apríl 2009 zber dát v rámci Projektu TAD 1,2 a 3 ( Tabak, alkohol a drogy u žiakov 
základných a študentov stredných škôl a ich učiteľov). Správa o zhodnotení realizácie 
prieskumu bola zaslaná na ÚVZ SR listom č. B/2009/02143-006 zo dňa 30.04.2009. 
Anonymného prieskumu sa zúčastnilo 173 respondentov  2 stredných a 1 základnej školy na 
území mesta Trenčín. 
- oddelenie hygieny detí a mládeže v spolupráci s oddelením chemických analýz, 
oddelením podpory zdravia pokračuje v roku 2009 v realizácii lokálneho projektu 
„Sledovanie kotinínu – metabolitu nikotínu v moči školákov (vek 12 – 15 roční).“ Ďalšia  
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etapa – zber biologického  materiálu bol zrealizovaný v mesiaci december u 36 respondentov 
zapojených do projektu. Laboratórne analýzy  neboli ku dňu odpočtu ukončené.  
- K termínu odpočtu oddelenie hygieny detí a mládeže v zariadeniach pre deti a mládež 
vykonalo 318  kontrol na preverenie  uplatňovania ustanovení zákona NR SR              č. 
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Všetky preverené zariadenia pre deti a mládež dodržiavajú ustanovenia 
zákona č.377/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov .   
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a 
študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom zmapovania 
trendov v tejto oblasti 
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
Úloha súvisí s plnením a zúčastňovaním sa na celoslovenskom programe, ktorý vyplýva 
z „Plánu programov a projektov úradov VZ v SR na úseku odboru hygieny detí a mládeže“ 
pod č. 4.3. – „Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na 
Slovensku“. V nadväznosti na uvedené  oddelenie HDM vykonalo zber dát v rámci Projektu 
TAD 1,2 a 3 viď. bod č. 5 
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA  
     
    Na základe požiadavky ÚVZ SR CKTA/3046/2008 zo dňa 26.2.2008 o pravidelnom 
hlásení vykonávaných kontrol fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov vždy ku koncu kalendárneho mesiaca sme v rámci ŠZD vykonali od januára do 
decembra  1868  kontrol v stanovených verejných miestach v  6 prípadoch riešených 
pokarhaním. 
 
 
F.    OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Úlohy 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ.  
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
V ohniskách  ochorení preventabilných očkovaním vykonávame epidemiologické vyšetrenie 
a nariaďujeme protiepidemické opatrenia s kontrolou údajov o vykonaní preventívneho 
očkovania 
V období od 01.01.2009 do 31.12.2009  sme z ochorení preventabilných očkovaním 
zaznamenali:   
- 6 ochorení na TBC (5 krát  neočkovaní, 1 krát očkovaný) 
- 2 ochorenia na pertussis (1 riadne očkovaný, 1 krát očkovanie nezistené) 
v rámci sledovania výskytu akútnych chabých paréz  sme zaznamenali 6 ochorení na Gullain 
Barré syndróm a 2 prípady akútnej polyradikuloneuritídy u  6 očkovaných osôb, v dvoch 
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prípadoch nebolo vykonané očkovanie proti polyomyelitíde vzhľadom k veku. 6 ochorení na 
vírusovú meningitídu (4 pacienti očkovaní proti poliomyelitíde riadne, 1 pacient neočkovaný 
vzhľadom k veku a v jednom prípade nebol údaj o očkovaní v zdravotnej dokumentácii). 
V uvedenom období sme zaznamenali 8 prípadov kliešťovej encefalitídy (prvotná diagnóza 
bola A 87 v 6 prípadoch) 
Ďalej sme evidovali 5 ochorení na akútnu VHB u neočkovaných osôb a 5 ochorení na akútnu 
VHA, pričom dve osoby boli očkované v rámci protiepidemických opatrení pri LD po 
kontakte s osobou chorou na VHA. 
Iné ochorenia preventabilné očkovaním sme v sledovanom období nezaznamenali. 
 Lekárom prvého kontaktu bol zaslaný očkovací kalendár na rok 2009 a  informácia 
o dovoze vakcíny D.T.COQ na doočkovanie detí narodených v roku 2003, ktoré neboli 
očkované z dôvodu nedostatku vakcíny. V rámci mesačného hlásenia výskytu prenosných 
ochorení sme informovali lekárov aj o všetkých zmenách v oblasti očkovania súvisiacich s 
 kategorizáciou vakcín a s indikačným zoznamom v I., II., III., IV. štvrťroku 2009 podľa 
Vestníka MZ SR.  
 Poskytujeme odborné poradenstvo v prípade očkovania stigmatizovaných osôb a  pri 
očkovaní osôb cestujúcich do zahraničia. 
       Aktuálne informácie týkajúce sa výskytu infekčných ochorení ako aj o prevencii voči nim 
uverejňujeme  na web stránke nášho úradu.  
Počas kampane Európsky imunizačný týždeň sme vytvorili informačný panel na RÚVZ 
Trenčín s dôrazomna význam očkovania, článok na web stránke úradu, zriadili sme 
informačné stánky na výstave Zdravý životný štýl, EXPO, Trenčín a na odbornej výstave 
Medipharm, EXPO, Trenčín pre možnosť informovania v oblasti očkovania laickej i odbornej 
verejosti. 
Aktivity súvisiace s pandémiou chrípky a prípravou podkladov pre očkovanie pandemickou 
vakcínou  – zasielanie aktuálnych informácii o výskyte a usmernení v opatreniach – postup 
vyšetrovania a ošetrovania pacienta s podozrením na chrípku a od 1.12.2009 závažných 
akútnych respiračných ochoreniach – SARI, ďalej vytvorenie a zaslanie zoznamov 
všeobecných lekárov pre deti a dorast a VL  pre dospelých a zoznamov zdravotníckych 
pracovníkov nemocníc v regionálnej pôsobnosti so stanovením očkovacieho tímu ZZ, úprava 
zoznamov rizikových pacientov, príprava súvisiacich dokumentov, distribúcia zoznamov 
a dokumentov jednotlivým  lekárom prvého kontaktu, metodické usmerňovanie očkujúcich 
lekárov v súvislosti s očkovaním pandemickou vakcínou. 
 
2. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR. 
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
Kontrola očkovania bola vykonaná v rámci RÚVZ k 31.8.2009. Z výsledkov vyplýva, že 
zaočkovanosť v sledovaných ročníkoch je na úrovni kraja aj okresov vo všetkých 
sledovaných ukazovateľoch 98 % a viac. Počas kontrol neboli zistené závažné nedostatky 
v skladovaní očkovacích látok, či v evidencii kontroly chladového reťazca. 
Ako v predchádzajúcich rokoch aj v sezóne 2008/09 sme sa zapojili do  Projektu 
preventívneho očkovania proti pneumokokovým infekciám pre populáciu   chronicky  
chorých  a  starších  občanov  Trenčianskeho  kraja. Podľa údajov získaných od lekárov bolo 
v Trenčianskom kraji zaočkovaných v tejto sezóne 6106 pacientov t.j. 2,12 % obyvateľov. 
V rizikovej skupine 65 ročných a starších  bolo  zaočkovaných 4340 osôb, čo je 6,72 % osôb 
v tejto vekovej skupine. Za sledované obdobie 2004 – 2008 bolo v Trenčianskom kraji 
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zaočkovaných 35 647 obyvateľov t.j. 8,49 %, v skupine 65 ročných a starších bolo 
zaočkovaných 20 135 t.j. 26,37 %.  
 
Projekt „Rakovina krčka maternice - vakcinácia proti HPV infekcii“ 
 
Úlohy  
1. Pripraviť návrh na zaradenie očkovacej látky proti HPV vírusu do očkovacieho 
kalendára a podľa finančných možností zaočkovať vybranú vekovú kategóriu žien 
 
2. Prerokovať možnosti viac-zdrojového financovania pre ženy, ktoré nespadajú do 
plošného očkovania  
 
Rozpracovanie na podmienky RÚVZ Trenčín: 
 
Rozpracovanie predmetného bodu je aj v súlade s úlohou 6.1, 6.5 programov a projektov 
ÚVZ SR a lokálnym projektom Zvyšovanie povedomia študentov stredných škôl v prevencii 
rakoviny krčka maternice. 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
Zvyšovanie povedomia študentov stredných škôl v prevencii rakoviny krčka maternice – 
SZŠ – lokálny projekt 
Pre vysoký výskyt rakoviny krčka maternice bol rok 2008 na Slovensku vyhlásený za Rok 
boja proti rakovine krčka maternice. Najvýznamnejším preventívnym opatrením je 
informovanie obyvateľstva – najmä dievčat a mladých žien o ochorení ako aj prevencii. 
RÚVZ so sídlom v Trenčíne v spolupráci so SZŠ  pokračuje v projekte zameranom na 
edukáciu študentov tejto školy.    
 
  
 
G.   OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  
 
Úlohy 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
 
Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie RÚVZ so sídlom v Trenčíne vo 
svojom dozorovanom území eviduje  podľa prevažujúcej činnosti najvyšší počet 
exponovaných zamestnancov v priemyselnej oblasti. Druhou najexponovanejšou činnosťou 
v týchto okresoch je poľnohospodárstvo, ďalej poľovníctvo a lesné hospodárstvo. Podľa 
druhu a kategórie rizika, najviac zamestnancov evidujeme v riziku hluku, na druhom mieste je 
riziko chemických škodlivín - prach. 
Do 31.12.2009 sme vykonali 635 štátnych zdravotných dozorov ukončených záznamom so 
zameraním na zisťovanie stavu pracovného prostredia, vyhlasovali sme rizikové práce,  
prešetrovali sme pracovné podmienky vo vzťahu k hláseným podozreniam na choroby 
z povolania, kde sme zároveň zvolávali jednania v zmysle usmernenia MZ SR k ochoreniam 
z DNJZ. Vydali sme 611 rozhodnutí a 135 záväzných stanovísk.  
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Do 31.12. 2009 boli vyhlásené rizikové práce v  81 organizáciách, z toho  23 v okrese 
Trenčín, 21 v Novom Meste nad Váhom, 17 v okrese Myjava a 20 v Bánovciach nad 
Bebravou. 
V priebehu roka 2009 došlo aj k zrušeniu rizikových prác v 16 organizáciách, v 19 
organizáciách sme vyhlásili nové rizikové práce. Za účelom odstránenia nedostatkov 
zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru zameraného na zisťovanie stavu 
pracovného prostredia, vyhlasovanie rizikových prác sme uložili celkovo 23 pokynov. 
V spolupráci s inšpektormi bezpečnosti pri práci sme sa zúčastnili nasledovných kontrol: 
- spoločná previerka s Inšpektorátom práce v Trenčíne, ktorá bola zameraná na 
manipuláciu s materiálmi obsahujúcimi azbest v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva 
Bošáca. AZC krytinu zo strechy senníka odstraňovala oprávnená spoločnosť O.K.-Plus s.r.o., 
Bratislava 
- spoločná previerka pri sanácii AZC platní z deliacej steny výrobnej haly spoločnosti 
DT Slovenská výhybkáreň a.s., Nové Mesto nad Váhom. Realizáciu uvedených prác 
vykonávala oprávnená organizácia KOVOMAT SLOVAKIA s.r.o. Žilina. 
- účasť na koordinačnej porade zvolanej SIŽP-IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra vo 
vybranom podniku Progas Logistik, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
V rámci projektu „Zdravé pracoviská“, sme v spolupráci so zamestnancami odboru ochrany 
a podpory zdravia v roku 2009 vykonali hodnotenia pracovného prostredia a vyšetrenia 
v podniku Merina a.s. Trenčín, Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o. (Kočovce), Hella 
Slovakia Signal - Lighting s.r.o. (Bánovce nad Bebravou), Johnson Controls Trenčín, s.r.o. a  
Lidl Slovenská republika, v.o.s. (Nemšová). 
Pre všetkých zamestnancov bolo priamo v podnikoch zabezpečené : 
- meranie antropometrických parametrov  – hmotnosť, výška, obvod pása a bokov, 
BMI, WHR, meranie % tuku v tele a biochemických parametrov - hladina celkového 
cholesterolu, a pre zamestnancov podnikov Merina a.s. a Lidl Slovenská republika, v.o.s aj 
meranie trigliceridov a glykémie. 
- meranie tlaku krvi 
- realizácia dotazníkov: zamestnanie a kvalita života a jeho vyhodnotenie  
- priamo na mieste vyhodnotenie a individuálne poradenstvo. 
 
Firma Merina a.s. začala svoju činnosť začiatkom minulého storočia, jednalo sa o 
spracovanie –tkanie vlákien z ovčieho rúna. V jednotlivých prevádzkach - v tkáčovni, skárni, 
pri dopriadaní, farbení, vyšívaní sme evidovali rizikové faktory – hluk, prach. Mesiac po 
realizácii našich vyšetrení Merina a.s. Trenčín svoju činnosť ukončila. 
 Vyšetrenia v rámci projektu „Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“  sme v tejto firme  
vykonali vo februári u  46 zamestnancov, z toho 43 žien, s priemerným vekom 45 rokov. Išlo 
o výrobných zamestnancov aj o administratívu.  
Výsledky objektívnych vyšetrení 
Cholesterol  
Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 52,2,7% vyšetrených osôb, hraničné 
hodnoty nad 5,0 – 6,49 malo 43,5 vyšetrených osôb, u 4,3% vyšetrených bol cholesterol vyšší 
ako 6,5.. 
Krvný tlak 
Normálne hodnoty krvného tlaku malo 89,1% vyšetrených, vyššie hodnoty (nad 140/90) boli 
zistené u 10,9 % respondentov. 

749



Triglyceridy 
Normálne hodnoty triglyceridov malo 63 % vyšetrených, 37 % vyšetrených malo vyšetrené 
hodnoty vyššie ako 1,7. 
Glukóza 
Normálne hodnoty glukózy  malo 95,7 % vyšetrených, 4,3 % vyšetrených malo vyšetrené 
hodnoty vyššie ako 6,0. 
 
Spoločnosť Hella Slovakia Signal - Lighting s.r.o. v Bánovciach nad Bebravou sa zaoberá 
výrobou automobilovej svetelnej techniky.  V spoločnosti nie sú vyhlásené rizikové práce. 
V strojnému vybaveniu patria najmä montážne linky, vstrekolisy a striekacia linka. Vyšetrenie 
bolo zabezpečené pre 43 zamestnancov, z toho 28 žien. 
Výsledky objektívnych vyšetrení 
Cholesterol  
Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 62,5% vyšetrených osôb, hraničné 
hodnoty nad 5,0 – 6,49 malo 35% vyšetrených osôb, cholesterol vyšší ako 6,5 bol zistený 
u 2,5%. 
Krvný tlak 
Normálne hodnoty krvného tlaku malo 95,2% vyšetrených, vyššie hodnoty (nad 140/90) boli 
zistené u 4,8% respondentov. 
 
Spoločnosť Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o. v Kočovciach sa zaoberá výrobou, 
montážou a úpravami predných svetlometov pre rôzne typy osobných a nákladných 
automobilov. V prevádzke, ktorej súčasťou je stredisko predvýroby, 2 lakovne a najmä 
montážne, nie sú vyhlásené rizikové práce. Vyšetrenie bolo poskytnuté 37 výrobným ale aj 
administratívnym zamestnancom, z toho 22 ženám. 
 
Výsledky objektívnych vyšetrení 
Cholesterol  
Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 85,7% vyšetrených osôb, hraničné 
hodnoty nad 5,0 – 6,49 malo 8,6% vyšetrených osôb, cholesterol vyšší ako 6,5 bol zistený 
u 5,7%. 
Krvný tlak 
Normálne hodnoty krvného tlaku malo 83,3% vyšetrených, vyššie hodnoty (nad 140/90) boli 
zistené u 16,7% respondentov. 
 
Spoločnosť Johnson Controls Trenčín, s.r.o. sa zaoberá konštruovaním v programe CATIA, 
ide o prácu so zobrazovacími jednotkami (programovanie, vývoj, ...). Prevádzka pozostáva 
z dvojpodlažnej haly, ktorá je zástenami rozdelená na jednotlivé pracoviská. Vyšetrených 
bolo 51 zamestnancov, z toho 25 žien. 
 
Výsledky objektívnych vyšetrení 
Cholesterol  
Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 83% vyšetrených osôb, hraničné hodnoty 
nad 5,0 – 6,49 mmol/l malo 16,7% vyšetrených osôb, cholesterol vyšší ako 6,5 nemal žiadny 
z vyšetrených. 
Krvný tlak 
Normálne hodnoty krvného tlaku malo 96,1% vyšetrených, vyššie hodnoty (nad 140/90) boli 
zistené u 3,9% respondentov. 
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Prevádzka spoločnosti Lidl  Slovenská republika, v.o.s. sa zaoberá skladovaním 
a distribúciou tovaru, pričom v niektorých chladiacich skladoch je teplota nižšia ako 4°C, 
v mraziacich skladoch je až -24°C. V súlade s hodnotením rizika boli zamestnanci v profesii 
skladník (sklad mrazeného tovaru, sklad chladeného tovaru a chladený sklad mäsa) zaradení 
do 3. kategórie rizika – záťaž teplom. Vyšetrenia v rámci projektu sme v tejto firme vykonali 
u 24 zamestnancov, z toho 10 žien.  
 
Výsledky objektívnych vyšetrení 
Cholesterol  
Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 83,3% vyšetrených osôb, hraničné 
hodnoty nad 5,0 – 6,49 malo 16,7 vyšetrených osôb, cholesterol vyšší ako 6,5 nemal žiadny 
z vyšetrených. 
Krvný tlak 
Normálne hodnoty krvného tlaku malo 87% vyšetrených, vyššie hodnoty (nad 140/90) boli 
zistené u 13% respondentov. 
Triglyceridy 
Normálne hodnoty triglyceridov malo 75 % vyšetrených, 25 % vyšetrených malo vyšetrené 
hodnoty vyššie ako 1,7. 
HDL cholesterol 
Všetci zamestnanci mali hladinu HDL cholesterolu v poriadku. 
Glukóza 
Normálne hodnoty glukózy  malo 83,3 % vyšetrených, 16,7% vyšetrených malo vyšetrené 
hodnoty vyššie ako 6,0. 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
 
Štátny zdravotný dozor sme vykonávali podľa platnej legislatívy v oblasti verejného 
zdravotníctva. U subjektov sme sa zamerali na kontrolu povinností, ktoré vyplývajú z 
uplatňovania požiadaviek, ktoré sú uvedené v jednotlivých predpisoch pri práci s jedovatými 
látkami, karcinogénnymi látkami, predpisov, ktoré upravujú prácu s nebezpečnými 
chemickými faktormi, vibráciami, pre ktoré je potrebné vypracovať prevádzkové poriadky a 
posudky o riziku. Zároveň sme sa zamerali na problematiku nakladania s nebezpečnými 
odpadmi u fyzických a právnických osôb, a na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie 
škodlivých faktorov pracovného a životného prostredia. Pri každej kontrole sme zisťovali, či 
má daný subjekt zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu. 
 
V 16 organizáciách bol vykonaný ŠZD zameraný na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri 
práci s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. Bolo vydaných 10 rozhodnutí 
k skladovaniu a manipulácii s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. Vydali 
sme 65 rozhodnutí k schváleniu Prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi 
a zároveň bolo vydaných 5 rozhodnutí k prerušeným konaniam. Konania boli prerušené 
hlavne z dôvodov nedostatočne vypracovaných predložených prevádzkových poriadkov, 
neúplné podania k uvedeniu priestorov do prevádzky a pod.  
V rámci kontroly pracovných podmienok sme dotazníkovou formou zisťovali informovanosť 
zamestnancov o riziku chemických faktorov v 8 firmách.   
V roku 2009 sme zvolali 1 zasadnutie komisie a boli preskúšaní 2 žiadatelia. Na základe 
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dĺžky praxe sme vydali bez vyskúšania pred komisiou  56 osvedčení.  
 Osemnásť organizácií oznámilo začiatok vykonávania dezinfekcie a regulácie 
živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť. 
 
Vydali sme 13 rozhodnutí k odstraňovaniu azbestu a materiálov obsahujúcich azbest. 
 
Na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest v interiéri budov bolo vydané jedno 
rozhodnutie k odstraňovaniu AZC kanalizačných rúr v bytových domoch na Západnej ulici 
v Trenčíne. Toto rozhodnutie bolo vydané pre oprávneného realizátora uvedených sanačných 
prác Správa domov Gelnica s.r.o., Gelnica. 
Boli zaznamenané dva podnety na neoprávnenú manipuláciu s materiálmi obsahujúcimi 
azbest. Prvý podnet bol na PD Bošáca – neodborné nakladanie s azbestocementovou krytinou 
zo strechy objektu senníka na hospodárskom dvore družstva. 
Druhý podnet bol na fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie Peter Fero-FERO, Veľké 
Bierovce , ktorý zatepľoval obytný dom v Trenčíne a pritom zamestnanci osekávali 
madzipanelové medzery, ktoré boli z izolačného materiálu obsahujúceho azbest. 
Obidva podnety boli opodstatnené, lebo realizátori uvedených prác  nakladali s azbestom bez 
oprávnenia na odstraňovanie azbestocementových materiálov obsahujúcich azbest, ktoré 
vydáva ÚVZ SR. V oboch prípadoch bola udelená pokuta. 
 
V rámci kontroly pracovných podmienok sme dotazníkovou formou zisťovali informovanosť 
zamestnancov o riziku 
- chemických faktorov v 8 firmách 
- hluku v 9 firmách 
- biologických faktorov v 1 organizácii 
- práce so ZJ v 13 firmách 
- psychickej záťaže v 7 firmách 
- mikroklimatických podmienok v 3 firmách 
- práce s bremenami v 2 firmách 
- práce s karcinogénmi v 2 firmách 
- vibrácií v 1 firme   
  
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
   
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie v roku 2009 vykonalo štátny 
zdravotný dozor celkovo na 541  pracoviskách s celkovým počtom zamestnancov 27 787 
z toho 12 578 žien, z toho:  
• 115 previerok na pracoviskách, ktoré majú vyhlásené rizikové práce  s celkovým počtom 
zamestnancov 18 281 z toho 7 842 žien. Na týchto pracoviskách je pracovná zdravotná služba 
(PZS) zabezpečená dodávateľským spôsobom. 
• 32 previerok na pracoviskách, ktoré majú vyhlásené rizikové práce  s celkovým počtom 
zamestnancov 1 999 z toho 809 žien, pracovná zdravotná služba nie je zabezpečená 
• 75 previerok na pracoviskách, kde nie sú vyhlásené rizikové práce s počtom 
zamestnancov     4 352 z toho 2 374 žien. Na týchto pracoviskách je pracovná zdravotná 
služba zabezpečená dodávateľským spôsobom. 
• 319 previerok na pracoviskách, kde nie sú vyhlásené rizikové práce s počtom 
zamestnancov  3 155 z toho 1 553 žien, pracovná zdravotná služba nie je zabezpečená. 
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V organizáciách kontrolovaných oddelením hygieny životného prostredia (prevádzky – 
turistické ubytovne, nepotravinárske predajne, ubytovacie zariadenia, domovy sociálnych 
služieb, v zdravotníckych zariadeniach, v telovýchovných zariadeniach a zariadeniach 
turistickej letnej sezóny  bol vykonaný štátny zdravotný dozor v 455 zariadeniach. 
Z uvedeného počtu kontrolovaných pracovísk s celkovým počtom zamestnancov 1466 z toho 
1079 žien bolo v priebehu roka 2009  zisťované aj zabezpečenie pracovnými zdravotnými 
službami. V 18 kontrolovaných subjektoch s celkovým počtom zamestnancov 145 z toho 90 
žien  majú zabezpečenú PZS dodávateľským spôsobom. Zvyšné organizácie (437) s počtom 
zamestnancov 1321 z toho 989 žien PZS nemajú.  
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže v hodnotenom období roka 2009 preverilo 72 pracovísk 
(zariadení pre deti a mládež) s celkovým počtom zamestnancov 2215 z toho 1834 žien. 
Jednalo sa o nasledovné organizácie: 20 predškolských zariadení, 16  základných škôl, 2 
špeciálne základné školy, 17 spojených škôl (MŠ so ZŠ), 6 stredné odborné školy, 1 
gymnázium a 10 ostatných zariadení pre deti a mládež. Z uvedeného počtu preverených 
pracovísk nemá PZS zabezpečenú 39 zariadení pre deti a mládež (počet zamestnancov 1109 
z toho 925 žien). 33 zariadení s počtom zamestnancov 1106 z toho 909 žien pracovnú 
zdravotnú službu  zabezpečenú má. 
 
Oddelenie epidemiológie preverilo celkovo 146 organizácií s celkovým počtom 
zamestnancov 2437 z toho 1935 žien, z toho: Jednalo sa o nasledovné organizácie -  5 
nemocníc – NsP Myjava, FN v Trenčíne,  NsP Nové Mesto nad Váhom, 3. súkromná 
nemocnica Bánovce a Nemocnica pre obvinených a odsúdených v TN a 141 ostatných 
prevádzok. Bolo zistené nasledovné: PZS  zabezpečovaná vlastnými odbornými 
zamestnancami nie je zabezpečená v žiadnej nemocnici. PZS zabezpečovaná dodávateľským 
spôsobom je vo  FN Trenčín s počtom  zamestnancov 1283 z toho  1028 žien a v NsP Nové 
Mesto nad Váhom – počet zamestnancov 229  z toho 189 žien, NsP Myjava - počet 
zamestnancov 350 z toho žien 279, 3. súkromná nemocnica Bánovce – počet zamestnancov 
217 z toho 186 žien. Tieto nemocnice majú PZS zabezpečenú dodávateľsky  pre celkový 
počtom zamestnancov 2079 z toho 1682 žien. 
V Nemocnici pre obvinených a odsúdených, s počet zamestnancov 63 z toho 32 žien,  PZS 
nie je zabezpečovaná. V týchto zariadeniach bol ŠZD vykonaný na 68 oddeleniach 
a ambulantných zariadeniach nemocníc. 
V ostatných organizáciách (prevažne ambulancie – NZZ, a zariadenia starostlivosti o ľudské 
telo), celkovo 141 prevádzok s počtom  zamestnancov 295 z toho 221 žien,  PZS nie je 
zabezpečovaná. 
 
Oddelenie hygieny výživy preverilo 250 prevádzkovateľov - zariadení spoločného 
stravovania s počtom zamestnancov  3754 z toho 2165 žien. Z uvedeného počtu preverených 
pracovísk nemá PZS zabezpečenú 215 zariadení ( počet zamestnancov 1673 z toho 1115 
žien). 35 zariadení s počtom zamestnancov 2081 z toho 1050 žien pracovnú zdravotnú službu  
má zabezpečenú. 
 
Záver:  
Celkovo bolo oddeleniami RÚVZ v TN vykonaný ŠZD na 1 464 pracoviskách s celkovým 
počtom zamestnancov 37 659 a z toho 19 591 žien.  
Z uvedeného počtu PZS má zabezpečenú 281 pracovísk s počtom zamestnancov 28 107 a 
z toho 13 979 žien a PZS nemá zabezpečenú 1 183 pracovísk s počtom zamestnancov 9 552 
a z toho  5 612 žien. 
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H.   OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Úlohy 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným 
dôrazom na detskú populáciu 
T: k 1.3. každé dva roky počnúc rokom 2007 
Z: riaditeľ ÚVZ SR 
Akčný plán pre prostredie a zdravie obyvateľov SR III. s dôrazom na detskú populáciu. 
Obsah dusičnanov vo verejných vodovodoch a v individuálnych vodných zdrojoch v 
oblastiach, ktoré nie sú zásobované z verejných vodovodov v spádovej oblasti RÚVZ so 
sídlom v Trenčíne a prevencia dojčenskej methemoglobinémie. 
Informovanosť o kvalite pitnej z hľadiska prevencie methemoglobinémie je jeden z časti 
cieľov NEHAP III, ktorý je zameraný na redukciu ochorení a úmrtnosti detí v dôsledku 
nevyhovujúcej kvality pitnej vody. RÚVZ so sídlom v Trenčíne uverejňuje na svojej webovej 
stránke sumárny celoročný zoznam verejných vodovodov podľa obsahu dusičnanov (do/nad 
10 mg/l) na základe dlhodobých výsledkov monitoringu kvality pitnej vody vo verejných 
vodovodoch. Taktiež zabezpečuje v spolupráci s detskými lekármi odbery pitných vôd 
z individuálnych zdrojov v oblastiach, ktoré nie sú zásobované z verejných vodovodov za 
účelom informovanosti matiek o kvalite pitnej vody (obsah dusičnanov) a znižovanie rizika 
výskytu dojčenskej methemoglobinémie pri používaní pitnej vody na prípravu stravy pre 
dojčatá. V období 1.1.2009 – 31.12.2009 bolo vyšetrených 31 vzoriek vôd z individuálnych 
vodných zdrojov, z čoho 22 vzoriek obsahom dusičnanov nevyhovovalo na prípravu stravy 
pre dojčatá.    
  
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku  
T: k 1.3. každoročne 
Z: riaditeľ ÚVZ SR 
Prevencia expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
enviromentálneho hluku. 
Etapy riešenie sú navrhnuté po r. 2008 do 18.júla 2013 podľa Smernice Európskeho 
parlamentu a rady 2002/49úEC z 25. januára 2002. 
V rámci prevencie expozície obyvateľstva pred hlukom v životnom prostredí pri projektoch 
pre územné konanie sa vyžaduje spracovanie hlukových štúdií a následne objektivizácia hluku 
meraním pri kolaudačom konaní. Pri posudzovaní územnoplánovacích dokumentácií obcí sa 
sleduje pri návrhu využitia jednotlivých území, aby územia navrhnuté s obytnou funkciou, 
boli chránené pred hlukom v životnom prostredí. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
T: k 1.3. každoročne 
Z: ÚVZ SR 
 
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody 
RÚVZ so sídlom v Trenčíne zabezpečuje pravidelný monitoring kvality pitnej vody 
u spotrebiteľa vo verných vodovodoch. V prípade zistenia nevyhovujúcej kvality pitnej vody 
vo verejnom vodovode na základe monitoringu pitnej vody u spotrebiteľa sú realizované 
okamžité opatrenia za účelom zistenia príčiny a odstránenia nevyhovujúcej kvality pitnej 
vody (prípojky u spotrebiteľa, vodné zdroje, úprava vody, vodovodná sieť a pod.). 
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RÚVZ so sídlom v Trenčíne poskytuje odborné konzultácie obyvateľom v prípade 
individuálnych zdrojov vody, ktoré sú využívané pre pitné účely v oblastiach bez zásobovania 
verejným vodovodom. Taktiež zabezpečuje overovania kvality pitnej vody a  odborné 
poradenstvo v rámci Svetového dňa vody a v prípade  povodňových situácii, kedy dochádza 
k zaplavovaniu individuálnych zdrojov pitnej vody v oblastiach, ktoré nie sú zásobované 
verejným vodovodom .   
 
Monitoring  kvality vody prírodnej kúpacej oblasti Zelená voda v súlade s platnou 
legislatívou 
V okrese Nové Mesto nad Váhom sa  nachádza 1 vodný útvar vyhlásený za vodu vhodnú na 
kúpanie v zmysle § 8 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. vodný zákon a v zmysle  všeobecne 
záväznej vyhlášky Krajského úradu ŽP v Trenčíne č.2/2005 zo dňa 5.5.2005, ktorou sa 
vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu 
rýb. Touto vyhláškou boli vyhlásené odkryté podzemné vody v lokalite Zelená voda v k.ú. 
Nové Mesto nad Váhom (vymedzená časť odkrytých povrchových vôd s rozlohou ako je 
uvedené v prílohe č. 1 citovanej vyhlášky), ako vodný útvar vhodný na kúpanie - štrkovisko 
(časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom. Monitoring kvality vody bol počas letnej 
turistickej sezóny (LTS) 2009 vykonávaný na dvoch plážoviskách: 
Pláž Perla   
Pláž Bolt  
Počas LTS 2009 bolo odobratých na laboratórnu analýzu 16 vzoriek vody na kúpanie (8 
z každého plážoviska). Vzorky vody vykazovali počas LTS vyhovujúcu kvalitu a nebolo 
nutné  vyhlasovať zákaz kúpania. 
 
Okrem uvedeného vyhláseného prírodného kúpaliska RÚVZ v Trenčíne počas LTS 2009 
vykonával monitoring vôd na kúpanie aj na niektorých vodných útvaroch, ktoré sú využívané 
väčším počtom kúpajúcich v letných mesiacoch, avšak kúpanie je neorganizované: 
Stará Turá – lokalita VN Dubník 
Stará Myjava – lokalita VN Stará Myjava 
Brezová – lokalita VN Brezová 
Bánovce nad Bebravou – lokalita VN Prusy 
Horná Streda - štrkovisko  
Na každej lokalite boli počas LTS odobraté 2 vzorky (celkovo 10 vzoriek). Kvalita vody 
nevyhovovala najmä v ukazovateľoch riasy, farba, priehľadnosť, zápach. 
 
Zistené skutočnosti o prírodných kúpaliskách a sledovaných vodných útvaroch sú priebežne 
počas LTS uverejňované prostredníctvom webovej stránke www.ruvztn.sk s odkazom na 
informačný systém voda na kúpanie 
  
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
T: trvale, odpočet plnenia k 1.3. každoročne 
Z: riaditeľ ÚVZ SR 
Monitoring kvality pitnej vody na spotrebisku v súlade s platnou legislatívou 
RÚVZ v Trenčíne ma vypracovaný harmonogram monitoringu kvality pitnej vody na 
spotrebisku v súlade s platnou legislatívou (zák. č. 355/2007 Z.z., NV SR č. 354/2006 Z.z.). 
Harmonogram je vypracovávaný na dva roky a priebežne dopĺňaný o nové skutočnosti (nové 
verejné vodovody, prípojky a pod.). V rámci spádovej oblasti (okresy Trenčín, Nové Mesto 
nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou) je v súčasnosti podľa aktuálnych pomerov 
zásobovania pitnou vodou (distribúcia pitnej vody, zásobovanie z viacerých zdrojov do 
spotrebisku, počet zásobovaných obyvateľov v spotrebisku a pod.) stanovených 147 stálych 
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odberových miest u spotrebiteľa. V roku 2009 bolo odobratých celkovo na laboratórnu 
analýzu 385 vzoriek v rámci kontrolného monitoringu a  77 vzoriek v rámci preverovacieho 
monitoringu. Bolo zistené prekročenie limitných hodnôt v mikrobiologických  ukazovateľoch 
(35 vzoriek). Príčinou nevyhovujúcej kvality bol najmä nevyhovujúci stav vodovodnej 
prípojky u spotrebiteľa, resp. nedostatočná dezinfekcia vodovodnej siete. Vykonanými 
opatreniami bol vždy nevyhovujúci stav odstránený. Podrobné informácie o kvalite pitnej 
vody sú každoročne uvádzané vo výročnej správe RÚVZ. 
V spádovej oblasti RÚVZ v Trenčíne nie sú v súčasnosti orgánom  verejného zdravotníctva 
udelené výnimky na požívanie vody ktorá by nespĺňala hygienické limity ukazovateľov 
kvality pitnej vody. 
  
Monitoring  kvality vody umelých kúpalísk v súlade s platnou legislatívou 
Úloha bola priebežne plnená počas celého roku.  
V termíne do 15.10.2009 bola na ÚVZ SR  prostredníctvom IS voda na kúpanie zaslaná 
správa o priebehu LTS 2009 v spádovej oblasti RUVZ Trenčín s vyhodnotením. Každý 
týždeň počas LTS boli prostredníctvom IS voda na kúpanie zasielané aktuálne správy 
o priebehu LTS.  
Kryté kúpaliská (21 bazénov) boli pravidelne monitorované a taktiež bol priebežne 
vykonávaný ŠZD a odber vzoriek.  
Výsledky monitoringu sú pravidelne zaznamenávané do IS voda na kúpanie. Priebežne sú 
dávané informácie do médií na základe ich požiadaviek.  
 
 
I.   LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 
ŽIVOTNÝ PODMIENOK 
 
1. Zabezpečovať rozvoj laboratórnych zložiek úradov verejného zdravotníctva na 
zabezpečenie úloh štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru pri 
objektivizácii faktorov životných podmienok podľa najnovších poznatkov vedy 
a výskumu. 
 
Plnenie za RÚVZ Trenčín: 
Laboratórne zložky objektivizovania faktorov životných podmienok sa svojou činnosťou 
spolupodieľajú a v rokoch 2009-2010 budú spolupodieľať na zabezpečovaní úloh v rámci 
výkonu štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru podľa aktuálnych požiadaviek 
príslušných oddelení. 
Jedným zo spôsobov zabezpečovania rozvoja laboratórnych zložiek bolo v uvedenom období 
zavedenie nových analytických metód:   
- chemické kontaminanty – toxické kovy Cr, Ni, Pb, Zn a Cu v pieskoch metódou 
FLAME  AAS 
- expozícia olovom v  pracovnom ovzduší  
V priebehu roka 2009 sme ďalej zaviedli metódu stanovenia Legionella sp. vo vodách 
a metódu mikrobiologického vyšetrenia obalov a obalových materiálov. Stanovenie E.coli 
a koliformných baktérií vo vodách metódou membránovej filtrácie sme aktualizovali v súlade 
so zmenou v platnej legislatíve.  
Zabezpečenie kvality vykonávaných analytických skúšok bolo realizované okrem interného 
spôsobu aj externe, účasťou na medzilaboratórnych  porovnávacích skúškach. Zúčastnili sme 
sa 2 testov pre chemickú analýzu pitných a povrchových vôd, 1 testu potravín pre analýzu 
aditívnych látok,  2 testov biologického materiálu, 1 testu v hydrobiologickom rozbore vody, 
2 testov v mikrobiológii vôd, 2 testov mikrobiologickej analýzy potravín.  
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2. Zabezpečovať činnosť národných referenčných centier vo verejnom zdravotníctve 
v oblasti objektivizácie faktorov životných podmienok.  
 
Plnenie za RÚVZ Trenčín: 
 
RÚVZ Trenčín nemá zriadené NRC, ale v rámci mikrobiológie životného prostredia sme boli 
určení ako Národný kontaktný bod pre Campylobacter. Naše laboratóriá úzko spolupracujú 
s NRC pre xenobiotiká, NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov, NRC pre 
termotolerantné améby, NRC pre salmonelózy, NRC pre fagotypizáciu salmonel,  NRC pre 
koaguláza pozitívne stafylokoky a ich toxíny, s NRC pre hydrobiológiu, s NRC pre 
ekotoxikológiu a  s NRC pre MŽP. V priebehu  roku 2009 neboli požiadavky na zasielanie 
vzoriek pre stanovenie mykotoxínov. Na stanovenie stafylokokového enterotoxínu sme zaslali 
6 vzoriek kmeňov izolovaných zo sterov z nemocničného prostredia (4x potvrdená pozitivita 
typu D) a 1 kmeň izolovaný z materského mlieka (potvrdená pozitivita typu TSST), do NRC 
pre salmonelózy bolo zaslaných 20 kmeňov Salmonella sp. (18 kmeňov bolo izolovaných 
z potravín a 2 kmene zo vzorky vody), do NRC pre MŽP boli zaslané 2 kmene Enterobactera 
sakazakii izolovaného zo sušeného mlieka. Do NRC pre termotolerantné améby bola  
v priebehu roku 2009 zaslaná 1 vzorky  vody a 2 vzorky kontaktných šošoviek. Do NRC pre 
ekotoxikológiu boli poslané 2 pasáže améb izolovaných z kontaktných šošoviek na stanovenie 
cytopatického efektu. 
 
3. Vypracovať analýzu a štúdiu uskutočniteľnosti vytvorenia informačnej siete 
laboratórií verejného zdravotníctva, miesta a úlohy laboratórií ÚVZ SR, RÚVZ a NRC. 
 
Plnenie za RÚVZ Trenčín: 
T. č. je zabezpečená a fungujúca informatizácia laboratórnej činnosti prostredníctvom 
programu „Vydra“, čím sú sprístupnené údaje laboratórnej činnosti (chemické, biologické 
a mikrobiologické analýzy vzoriek vôd) príslušnému oddeleniu. V procese reakreditácie 
laboratórií sme program Vydra rozšírili o potrebné údaje tak, aby výsledný protokol 
z programu spĺňal požiadavky normy STN 17025:2005. V laboratóriách bol nainštalovaný 
administratívny program (ASU), ktorým sa zabezpečuje presná evidencia dokumentácie 
súvisiacej s činnosťou laboratórií. 
Štruktúra  a umiestnenie Laboratórií RÚVZ TN umožňujú realizáciu vytvorenia informačnej 
siete. Jej realizácia je podmienená investíciami na potrebné technické zabezpečenie. 
 
 
D. ROZVOJ  VÝCHOVY  A VZDELÁVANIA  V OBLASTI  
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Úlohy 
 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva.  
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
- RÚVZ zabezpečilo  praktické cvičenia pre študentov SZÚ a  odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva, ako aj 
praktickú prax pre lekárov pred prípravou na atestáciu. 
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- RÚVZ Trenčín vykonáva praktické cvičenia pre študentov Trnavskej , Martinskej 
a Trenčianskej univerzity.  
- Vykonáva výučbu laboratórnych  vyšetrovacích metód v zdravotníctve pre Fakultu 
zdravotníctva, Trenčianskej univerzity v Trenčíne.  
- Krajskí odborníci RÚVZ Trenčín pôsobia ako školitelia resp. oponenti diplomových či 
záverečných prác študentov uvedených inštitúcií.  
- Dr. Mária Štefkovičová,  Dr. Věra  Dobiášová  aktívne prednášajú na SZU pre uvedených 
študentov. Dr. Mária Štefkovičová  je členkou komisie  štátnicových skúšok v odbore 
ošetrovateľstvo  pre bakalárske štúdium na TN Univerzite v Trenčíne  a členkou  skušobnej 
komisie pre dizertačné skúšky na JLF  v Martine celkom  4krát 
- Pracovníci RUVZ TN vykonali pre študentov  verejného  zdravotníctva celkom 19 
posudkov .(posudzovanie habilitačného spisu 1; oponentský posudok na doktorantskú prácu  
2; oponentský posudok na bakalársku prácu 6; oponentský posudok na magisterské práce 3; 
školiteľ  pre bakalársku  prácu  4 a školiteľ  pre  magisterskú  prácu 3). 
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OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A 
KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Charakteristika 
 
Oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa ako 
multidisciplinárny odbor zaoberá úlohami v ochrane, podpore a rozvoji zdravia 
prostredníctvom posilňovania starostlivosti o zdravú výživu a zdravotnú bezpečnosť potravín 
a kozmetických výrobkov.   
 
Ciele 
 
1.) Uplatňovať  zásady zahrnuté v „Programe ozdravenia výživy Slovenskej republiky“ na 
regionálnej  úrovni, najmä pokiaľ ide o zlepšenie súčastného štandardu výživy obyvateľstva.    
Prostredníctvom monitoringu a intervencie vplývať na zlepšenie stravovacích návykov a tým 
prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.  
 
2.) Posilňovať  na regionálnej úrovni bezpečnosť potravín na všetkých stupňoch výroby, 
manipulácie a uvádzania do obehu s dôrazom na prevenciu pred kontamináciou. V tomto 
ohľade sledovať zavedenie systému správnej výrobnej praxe.  
 
3.) Posilňovať na regionálnej úrovni kontrolu zdravotnej bezpečnosti kozmetických výrobkov.  
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch v zmysle uvedených 
cieľov vykonáva podľa §23 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov úradnú kontrolu potravín nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu 
potravín a podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov štátny zdravotný dozor nad zariadeniami spoločného 
stravovania a kozmetickými výrobkami. Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. vykonáva 
posudzovanie i v ostatných potravinárskych prevádzkach v súvislosti s predkladanými 
návrhmi fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, čím sa vytvárajú základné 
predpoklady, aby prevádzkové jednotky,  v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa 
s nimi resp. sa uvádzajú do obehu, spĺňali požiadavky príslušných legislatívnych noriem.  
 
Plnenie úloh 
 
1.) Zabezpečovať na regionálnej úrovni v súlade s legislatívou nezávislý a objektívny výkon 
štátneho zdravotného dozoru  a úradnú kontrolu potravín.  

V súvislosti s posudzovaciou činnosťou bolo za sledované obdobie vydaných 143 
rozhodnutí k uvedeniu potravinárskych prevádzkárni do prevádzky resp. ku schváleniu 
prevádzkových poriadkov. Všetkých 143 rozhodnutí bolo kladných. Okrem toho bolo 
vydaných 26 záväzných stanovísk pre územné konanie, zmenu v užívaní stavieb resp. na 
kolaudáciu stavieb. Aj tieto boli vo všetkých prípadoch súhlasné.  

V kontrolnej činnosti bolo v rámci štátneho zdravotného dozoru podrobených kontrole 
347 zariadení spoločného stravovania z celkového počtu (391). Spolu bolo v týchto 
prevádzkárňach vykonaných 558 kontrol. Za nedostatky zistené v súvislosti s výkonom 
štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2009 podľa zákona č. 355/2007 Z.z. uložených 11 
pokút v celkovej sume 3630 €. Za nedostatky zistené v súvislosti s výkonom úradných kontrol 
bolo uložených podľa zákona č. 152/1995 Z.z. 6 pokút v celkovej sume 1320 €. V blokovom 
konaní bolo uložených 15 blokových pokút vo výške 432 €. V rámci úradnej kontroly 
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potravín bolo kontrole podrobených 198 zariadení vrátane zariadení spoločného stravovania a 
ostatných maloobchodných predajní, ktoré neregistrujeme podľa zákona o potravinách, ale 
sledujeme tu bezpečnosť potravín v rámci úradných kontrol. Spolu bolo v týchto zariadeniach 
vykonaných 269 kontrol. Uvedené počty vychádzajú aj z mimoriadnych úloh v súvislosti 
s pripravenosťou zariadení na ZTS, LTS a mimoriadnych kontrol v obchodných reťazcoch, 
ktoré prebiehali v roku 2009 v troch etapách.   
 
2.) Plniť opatrenia, vyplývajúcich z Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej 
republiky a to i v rámci projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných skupín dospelej 
populácie Slovenskej republiky“. 

Uvedený bod je plnený za Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Topoľčanoch priebežne a pri jeho napĺňaní spolupracujeme s oddelením podpory zdravia 
v rámci projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej 
populácie“  
Cieľové skupiny boli aj v roku 2009 stredne ťažko pracujúci muži a  ženy v dvoch vekových 
kategóriach (produktívny vek). Bolo analyzovaných všetkých 80 probandov v rovine 
dotazníkov (spotreba, životospráva, stravovacie návyky), somatometrických meraní a 
biochemických vyšetrení, ktoré boli následne spracované v programoch Alimenta a Excel a 
zaslané na RÚVZ so sídlom v Nitre na ďalšie spracovanie.   
 
3.) Skvalitniť poradenskú činnosť ( v rámci poradní zdravej výživy) v súvislosti 
s informovaním občanov o zásadách správnej výživy a o zdravotných rizikách, ktoré sú 
priamo spojené s nesprávnou výživou. Využívať na propagáciu zásad správnej výživy i média 
(internet, regionálne periodiká).  

Oddelenie hygieny výživy spolupracuje pri plnení tejto úlohy  s oddelením podpory 
zdravia a zastrešuje v rámci uvedeného pracoviska poradňu zdravej výživy. Pre verejnosť 
v rámci regiónu sme pripravovali aktuality na vývesku v rámci Mesta  a zverejňujeme tiež 
aktuality z problematikou výživy na našu webovú stránku (Alimentárne ochorenia, Pitný 
režim, Mlieko – plnohodnotná potravina v rámci „Svetového dňa mlieka“, Zásady správnej 
výživy). V spolupráci s Tríbečským osvetovým strediskom sme pripravili i štyri odborné 
prednášky pre žiakov základnej školy, ktoré boli venované problematike „Zdravá výživa, 
zdravý životný štýl – prevencia obezity“, „Cholesterol vo výžive“. V rámci Topoľčianskeho 
dňa zdravia bola pripravená odborná prednáška k pitnému režimu pre rôzne vekové kategórie. 
 
4.)Vykonávať úradnú kontrolu nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikových 
potravín, so zreteľom na kontrolu dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, na kontrolu 
dodržiavania mikrobiologických a chemických kritérií a nad zdravotnou bezpečnosťou 
potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov s ohľadom na riziko chemické, 
mikrobiologické a hygienické z potravín. 

Táto úloha priamo súvisí i s plnením Národného plánu úradných kontrol potravín 
vykonávaných orgánmi verejného zdravotníctva. V rámci uvedeného bolo kontrole 
podrobených 44 prevádzkárni, v ktorých sa epidemiologicky rizikové potraviny vyrábajú 
resp. predávajú, pričom sa sledovala i zdravotná bezpečnosť potravín ako i zavádzania 
systému správnej výrobnej praxe.  
Okrem mikrobiologických kritérií sa sledovali i chemické ukazovatele a to nielen 
kontaminanty (ťažké kovy v bylinnom čaji a vo výživových doplnkoch) ale aj prídavné látky 
(konzervačné látky v lahôdkárskych výrobkoch, farbivá v zmrzlinách a v cukrárskych 
výrobkoch, ferokyanid draselný v kuchynskej soli)a prísady do potravín (kuchynskú soľ, 
jodid a jodičnan draselný) .  Osobitnú pozornosť sme v uplynulom období venovali vzorkám 
detskej a dojčenskej výživy, v ktorých boli okrem mikrobiologických kritérií sledované i 
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chemické parametre predovšetkým dusitany a dusičnany, mykotoxíny a patulín, reziduá 
pesticídov a ťažké kovy. Sledovali sme aj obsah gluténu v bezgluténových potravinách.  

V rámci sledovania zdravotnej neškodnosti sme realizovali i monitorovacie úlohy – 
monitoring množstva soli v hotových pokrmoch v zariadeniach spoločného stravovania, 
monitoring v obsahu dusitanov v potravinách pre dojčatá a malé deti.   
Pozornosť sme venovali aj označovaniu tak balených ako i nebalených potravín a to aj 
s ohľadom na prítomnosť radiačne ošetrených potravín resp. ich zložiek a geneticky 
modifikovaných organizmov. 

K 31.12.2009 bolo odobratých a laboratórne zanalyzovaných 330 vzoriek potravín a 
pokrmov, 2 vzorky materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, 17 
vzoriek kozmetických výrobkov (tie hodnotíme osobitne). Z celkového počtu 330 vzoriek 
potravín a pokrmov bolo zistené prekročenie limitných hodnôt v 8 vzorkách, čo predstavuje 
cca 2,4 %  závadnosť. (Išlo o tri vzorky kuchynskej soli – nadlimitné množstvo jodidu 
draselného, 2 vzorky zmrzliny – prekročenie v ukazovateli kvasinky, koliformné baktérie, 1 
vzorku lahôdkárskeho výrobku – prekročenie limitu  v ukazovateli kvasinky, 1 vzorku 
cukrárskeho výrobku – prekročenie limitu v ukazovateli plesne a 1 vzorku minerálnej vody – 
Pseudomonas aeruginosa).  
 
5.) Vykonávať štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami s ohľadom na 
zabráneniu vzniku dráždenia kože, podráždenia oka, kontaktnej precitlivelosti, fotoiritácie a 
systémovej intoxikácie. Zistiť pravdivosť tvrdení na obale a zisťovať použitie zakázaných 
látok v kozmetických výrobkov. 

Uvedené plníme i v súvislosti s plánom výkonu štátneho zdravotného dozoru nad 
kozmetickými výrobkami.  
V rámci uvedeného usmernenia sme v roku 2009 zabezpečovali 3 etapy:   
1.Dôkaz a stanovenie ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch na ochranu pre 
slnečným žiarením (laboratórnu analýzu zabezpečovalo akreditované pracovisko RÚVZ 
Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave).  
V rámci uvedenej etapy sme sledovali chemické parametre a označovanie kozmetických 
výrobkov podľa nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.   
V prvej etape sme odobrali  na analýzu 5  vzoriek kozmetických výrobkov na ochranu pred 
slnečným žiarením. Ako vyplynulo z výsledkov analýz, ktoré realizovalo akreditované 
laboratórne pracovisko RÚVZ Bratislava, hlavné mesto  so sídlom v Bratislave. Správa 
z uvedenej úlohy bola zaslaná v termíne na ÚVZ SR. 
2. Dôkaz a stanovenie farbív v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov a pokožky 
(laboratórnu analýzu realizovalo akreditované laboratórne pracovisko RÚVZ Bratislava, 
hlavné mesto so sídlom v Bratislave).  
V rámci tejto etapy bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 5 vzoriek farbív na vlasy. Ako 
vyplynulo z výsledkov chemických analýz, ani v jednom prípade neboli zistené nedostatky 
v kvalitatívnej ani v kvantitatívnej analýze podľa nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z.z.  
3. Dôkaz a stanovenie konzervačných látok v kozmetike pre dospelých, vrátane 
mikrobiologických analýz. Aj v rámci tejto úlohy nám laboratórnu analýzu realizovalo 
akreditované laboratórne pracovisko RÚVZ Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave.  
Spolu bolo odobratých 7 vzoriek kozmetických výrobkov pre dospelých. Všetky výsledky 
laboratórnych analýz boli v súlade s nariadením vlády SR č. 658/2005 Z.z.  
V rámci jednotlivých etáp sledujeme  chemické parametre a označovanie kozmetických 
výrobkov podľa nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.   
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6.) Sledovanie výskytu cudzorodých látok v potravinovom reťazci predovšetkým 
v potravinách na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti a v 
epidemiologicky rizikových druhoch potravín (predovšetkým reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
dusitany, dusičnany, potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením). S ohľadom na výskyt 
cudzorodých látok venovať pozornosť i obalovým materiálom, ktoré prichádzajú do priameho 
kontaktu s potravinami.   
 
Z kontaminantov boli sledované najmä: 
 
- ťažké kovy (Pb, Cd, Hg, Ni, Zn) a to najmä vo vzorkách detskej výživy na báze zeleniny, 
cerálií, čajov z liečivých rastlín a v kakau a v minerálnych, pramenitých a v balených pitných 
vodách.  
- dusitany a  dusičnany najmä vo vzorkách detskej a dojčenskej výživy na zeleninovom 
základe a v prírodných minerálnych,  pramenitých a balených pitných vodách. 
- Reziduá pesticídov v detskej a dojčenskej výžive 
- Mykotoxíny v detskej a dojčenskej výžive 
- Mykotoxíny v orechoch a koreninách 
 
Z prídavných látok boli sledované najmä: 
 
- konzervačné látky v lahôdkárskych výrobkoch 
- farbivá v cukrárskych výrobkoch a v zmrzlinách 
- ferokyanid draselný vo vzorkách kuchynskej soli 
 
Z osobitných prísad boli sledované najmä: 
 
- jodid a jodičnan draselný vo vzorkách kuchynskej soli 
- kuchynská soľ v pokrmoch ale i v mlynsko-pekárskych výrobkoch 
 
Z ostatných boli sledované:  
 
- glutén v bezgluténových potravinách, 
- GMO v potravinách  
- a radiačne ošetrené potraviny.   
Z výsledkov laboratórnych analýz neboli zistené prekročenia medzných hodnôt resp. 
najvyšších medzných hodnôt ani v jednom prípade.  
 
7.)Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom Rýchleho výstražného 
systému pre potraviny a krmivá v SR a RAPEXu nad kozmetickými výrobkami. 

V tejto súvislosti sme v roku 2009 participovali na šetrení 14 hlásení v rámci RAPEXu 
pri zisťovaní výskytu 70  nebezpečných kozmetických výrobkoch v distribučnej sieti, 2 
hlásení o nebezpečných  výrobkoch (materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku 
s potravinami) v rámci Rapid alert systému  : Smaltový hrnček – dovoz na Slovensko, 
Strunový krájač pôvodom z Číny a na a ďalších 2 hláseniach  v Rapid alert systému vo veci 
zisťovania výskytu potravinárskych výrobkov: nedeklarovanie mliečnej zložky v čokoláde 
Alnatura v sieti dm drogerie markt a Dioxíny v treščej pečeni pôvodom z Poľska. Ani 
v jednom prípade sme výskyt predmetných výrobkov v distribučnej sieti nezaznamenali, resp. 
v prípade čokolády „Alnatura“ bola mliečna zložka v označení už deklarovaná.  
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OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Charakteristika: 
 
Podpora zdravia je významnou súčasťou verejného zdravotníctva, je to proces umožňujúci 
jednotlivcovi a spoločnosti prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie, jeho kontrolu a rozvoj. 
Poslaním podpory zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a zároveň zvýšenie 
kvality života ľudí pozitívnym ovplyvnením spôsobu života. Podpora zdravia zahŕňa 
komplexný proces systémov vo vzťahu k posudzovaniu zdravotného stavu od jednotlivca 
k spoločnosti. Z toho vyplýva nutnosť pôsobenia na viacerých úrovniach – na obecnej, 
regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni a taktiež na úrovni rezortov vlády SR, 
jednotlivých organizácií a ďalších zložiek spoločnosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú. 
 
Úlohy: 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach  spoločnosti  na roky 2006-2010 
 
   V rámci úlohy spolupracujeme  a realizujeme projekty , ktorých gestorom je  ÚVZ SR : 
 
   9.7. CINDI program SR 
   9.2. Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo má, 65+ a teší ma, že žijem zdravo 
   9.8. Iniciácia a organizácia zdravotno-výchovných akcií pre obyvateľov s osobitným    
           zameraním na témy a termíny odporúčané SZO 
   Národný program prevencie chronických srdcovo-cievnych ochorení 
   9.6. Národný program prevencie nadváhy a obezity 
          Národný program prevencie onkologických ochorení 
          Národná platforma budovania kapacity v podpore zdravia v SR 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenia zdravotného stavu    
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov 
 

V rámci úlohy  sa zameriavame na detskú populáciu -spolupracujeme s praktickými 
lekármi pre deti a dorast. V oblasti primárnej prevencie  v Poradni pre deti a rodiny  
sledujeme rizikových jedincov – na základe skríningového laboratórneho vyšetrenia 
metabolizmu tukov -do poradne pozývame deti aj ich rodičov a súrodencov, u ktorých tiež 
vyšetrujeme základné parametre lipidového metabolizmu- cholesterol, tuky, glukózu 
a vyhodnocujeme riziko KVCH. U jednotlivých členov rodín realizujeme zdravotno-
výchovné poradenstvo a pri opakovaných návštevách a laboratórnych kontrolách 
posudzujeme úspešnosť našej intervencie. V sledovanom roku využilo poradňu 6 klientov. 
Začala sa druhá fáza projektu s pediatrami, kde sa kontrolujú 11-ročné deti a robia sa aj nové 
odbery. Do projektu sa zapojili noví pediatri. 
 
Od mája 2009 realizujeme projekt „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 
65 + a teší ma, že žijem zdravo“. Do projektu sa aktívne zapojilo 30 deviatakov z vidieka, 30 
deviatakov z mesta, 30 absolventov stredných škôl s maturitou a 30 absolventov strednej 
školy bez maturity, 60 obyvateľov priemerného veku, 30 dôchodcov nad 65 rokov, 
bývajúcich v domove dôchodcov a 30 dôchodcov, bývajúcich vo vlastnom dome alebo byte. 
Projekt spočíval vo vypĺňaní dotazníkov.      
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Dňa 29. mája sme k Svetovému dňu bez tabaku uskutočnili v priestoroch RÚVZ deň 
otvorených dverí, na ktorom sme klientom Smokerlyzerom stanovovali koncentráciu CO vo 
vydychovanom vzduchu a zároveň sme zdôrazňovali zdravotné riziká fajčenia. Túto možnosť 
využilo 6 klientov.   
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
 
Pravidelne uverejňujeme články na internetovej stránke RÚVZ Topoľčany k jednotlivým 
dňom  v oblasti zdravia a prevencie, ktoré sú  vyhlásené WHO. Prehľad doteraz uverejnených 
článkov:  
Hrozí nám epidémia prasacej chrípky? 
Svetový deň mlieka 
Deň otvorených dverí - fajčenie 
Poradne zdravia 
Svetový deň tuberkulózy 
Nebezpečný úpal 
Svetový deň bez tabaku – 31. máj 
Čo Vám Poradňa zdravia ponúka 
Ako si strážiť cholesterol 
Pitný režim v detskom veku 
Vyzvi srdce k pohybu 
Svetový deň srdca 
Nástrahy leta aj v nákupných košíkoch 
 
Obyvateľov  regiónu informujeme o zdravom spôsobe života prostredníctvom vývesného 
panelu v meste, ktorý pravidelne v spolupráci s ostatnými oddeleniam v rámci RÚVZ 
aktualizujeme.  
Témy uverejnené vo výveske: 
Obezita detí 
Chrípka a jej prevencia 
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo 
Infekcie horných ciest dýchacích 
Chemické faktory v pracovnom prostredí 
Pitná voda – stav zásobovania pitnou vodou v okrese Topoľčany 
Svetový deň zdravia 
Svetový deň mlieka – Mlieko na našom stole 
31. máj 2008 Svetový deň bez tabaku 
Očkovanie pred cestou do zahraničia 
Imunizačný týždeň 
Nebezpečné kliešte 
Kúpanie na prírodných a umelých kúpaliskách 
Vyzvi srdce k pohybu 
Svetový deň srdca 
Zdravé pracoviská – Hodnotenie rizík 
Aktuálne informácie o očkovaní proti chrípke 
Hluk v pracovnom prostredí 
Medzinárodný deň bez fajčenia 
Svetový deň AIDS 
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo 
Chrípka 
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Organizujeme prednášky v oblasti zdravého životného štýlu, stravovania, pohybovej aktivity 
pre všetky vekové kategórie - základné, stredné školy - deti, pedagógovia, rodičia, seniori. 
 
4.Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie  
   – v regióne nie sme zapojení  do plnenia tohto programu 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory 
zdravia a preventívnych programov podpory 
 
Efektívnosť realizácie preventívnych programov v regióne sledujeme prostredníctvom 
programu Test zdravé srdce, kde monitorujeme zdravotný stav obyvateľstva na základe 
porovnávania  laboratórnych vyšetrení pri opakovaných kontrolách a návštevách  klientov 
v Poradni zdravia. 
  
V Poradni pre deti a rodiny sledujeme efektívnosť zdravotno-výchovnej intervencie 
u jednotlivých členov rodiny s odstupom rokov, vzhľadom k tomu, že každá zásadná zmena 
životného štýlu má svoj význam  a jej výsledky môžu byť viditeľné až po určitom čase. 
V sledovanom roku využilo poradňu 6 klientov. 
 
Poradňu pre odvykanie od fajčenia  za rok 2009 navštívilo 6 klientov. Každému klientovi sme 
pri vstupnom vyšetrení stanovovali množstvo CO vo výdychu  Smokerlyzerom, biochemické 
vyšetrenia, spirometrické vyšetrenie a podľa Fägestremovho dotazníka sme stanovovali  
stupeň závislosti od fajčenia, podľa ktorého sa následne odporučili ďalšie postupy. 
 
Poradňa pre znižovanie nadváhy – poradňu pravidelne navštevovalo 11 klientiek. Klientkám 
sme na prvom a poslednom  stretnutí urobili  biochemické vyšetrenia krvi, kde sme sledovali 
hodnoty cholesterolu, glukózy, triglyceridov, HDL a LDL cholesterolu. Pri každom stretnutí 
sme klientkám robili antropometrické merania, % tuku, váhu, analyzovali ich jedálny lístok 
a pohybovú aktivitu. S niektorými klientkami sme cvičili v priestoroch nášho úradu. Klientky 
dosiahli pekné výsledky. 

 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
V poradni zdravia sme  vyšetrili 353 klientov – biochemické vyšetrenie Reflotronom, meranie 
TK, antropometrické merania. 329 klientom sme podľa aktuálneho stavu a realizovaných  
vyšetrení určili skóre rizika KVCH, v indikovaných prípadoch sme odporučili ďalšie 
sledovanie a kontrolné vyšetrenie v poradni zdravia.  
 
V teréne, za štandardných podmienok, sme v súvislosti s určením kardiovaskulárneho rizika  
skríningovo  vyšetrili 206 klientov. 
 
7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť          
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
Úlohu plníme v súčinnosti s úlohou č. 6, keď u klientov Poradne zdravia v rámci stanovenia 
kardiovaskulárneho rizika realizujeme antropometrické merania- stanovenie BMI, WHR, 
určenie percentuálneho podielu tuku vo vzťahu k celkovej hmotnosti a výške, meranie 
krvného tlaku a pulzu u obyvateľov regiónu. V roku 2009  bolo vyšetrených v poradni 353 
klientov a v teréne, mimo Poradne zdravia, za vopred stanovených štandardných podmienok -
206 klientov. 

766



Zdravotný stav obyvateľov analyzujeme hodnotením dát a výstupov v programoch: 
Test zdravého srdca 
Sledovanie výživového stavu vybraných skupín populácie 
program CINDI 
Zdravé deti v zdravých rodinách 
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľstva 
 
Prednášky, vzdelávacie semináre a diskusné sústredenia určené pre pedagógov, študentov, 
seniorov a v spolupráci s SČK Topoľčany pre vybrané skupiny obyvateľstva- laikov v oblasti 
zdravotnej výchovy 
 
Prednášková činnosť: 
 
Fajčenie ...............................................  ZŠ Krnča...................50 žiakov...............2 prednášky 
Fajčenie................................................. SOŠ Továrnická........76 študentov..........3 prednášky 
Riziká fajčenia........................................ZŠ Hollého ul.........146 žiakov................5 prednášok 
Drogy.....................................................SOŠ Továrnická........76 študentov...........3 prednášky 
Alkohol, drogy.......................................SOŠ Továrnická........90 študentov...........3 prednášky 
Zdravá výživa ..............................SAMSUNG Galanta.....1800 zamestnancov....18 prednášok 
Zdravá výživa .......................................Gymnázium ......... ....21 študentov............1 prednáška 
Zdravá výživa......................................  ZŠ Hollého ul..........112 žiakov.................4 prednášky 
Zdravá výživa ako prevencia obezity ...MŠ Veľké Dvorany...10 rodičov................1 prednáška 
Nové trendy vo výžive........................ved. konf. Bratislava...200 poslucháčov........1 prednáška 
Nadváha a obezita................................RÚVZ Topoľčany.......14 zamestnancov......1 prednáška 
Nefarm. ovplyvnenie hypertenzie........RÚVZ Topoľčany...... 14 zamestnancov......1 prednáška 
Nefarm. ovplyvnenie hypertenzie........klub dôchodcov ..........24 seniorov..............1 prednáška 
Nefarm. ovplyvnenie hypertenzie........II. Top. deň zdravia ....22 obyvateľov..........1 prednáška 
Chrípka a prevencia..............................Gymnázium................60 študentov ............2 prednášky 
HIV/AIDS............................................SOŠ Továrnická........254 študentov...........10 prednášok 
HIV/AIDS............................................ZŠ Gogoľova...............48 žiakov.................2 prednášky 
Prevencia infekčných ochorení............akadémia vzdelávania..24 poslucháčov.......1 prednáška 
 
„Vyzvi srdce k pohybu“ 
 
S cieľom upozorniť na význam pohybu a telesnej aktivity v prevencii kardiovaskulárnych 
chorôb sme zorganizovali v okrese Topoľčany ďalší ročník  celonárodnej medzinárodne 
koordinovanej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie –„Vyzvi srdce 
k pohybu “ 

O kampani  a  podmienkach prihlásenia do súťaže sme informovali  na internetovej 
stránke nášho RÚVZ a prostredníctvom  regionálneho týždenníka „My“. Informácie a 
propagačný materiál k súťaži sme  poskytli zamestnancom jednotlivých firiem a inštitúcií  
v meste Topoľčany, jednotlivým školským  zariadeniam v okrese, Mestskému úradu, 
Mestskej polícií. Vytvorili sme si vlastný zdravotno-výchovného materiál  ku kampani o 
význame pohybu pre zdravie a prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, ktorý sme 
distribuovali  medzi obyvateľov okresu Topoľčany, na  ambulancie všeobecných lekárov a do  
lekární.  
V rámci topoľčianskeho regiónu sa kampane zúčastnilo 46 obyvateľov, pričom sme každému 
účastníkovi kampane merali TK, BMI, vitálnu kapacitu pľúc a percento telesného tuku.  
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Zdravotno-výchovné  akcie: 
 
22. marec 2009 –    SVETOVÝ DEŇ VODY  
Panel a informácie na výveske v meste k aktuálnej téme – význam vody pre organizmus, 
pitný režim, riziká znečistenia vodných zdrojov pre ľudí, ochrana vodných zdrojov. 
 
7. 4. 2009    -    SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 
 
17.4.2009  – v rámci Svetového dňa zdravia sme v spolupráci s Ligou proti rakovine, pobočka 
Topoľčany, pripravili na námestí v Topoľčanoch v miestnej galérii, Deň zdravia – Deň 
narcisov -  meranie TK, telesného tuku, antropometrické merania, poradenstvo a  distribúciu 
zdravotno - výchovného materiálu. Vyšetrených 76 ľudí. Zároveň  sme uverejnili článok  na 
internetovej stránke RÚVZ a pripravili  informačný  panel v priestoroch RÚVZ. 
31. máj 2009  –  SVETOVÝ DEŇ  BEZ TABAKU  
V mestskej výveske, na paneloch v RÚVZ, a na internete sme informovali obyvateľov 
o tomto významnom dni. Zároveň sa na túto tému uskutočnilo 5 prednášok pre žiakov 7. a 8. 
ročníka základných škôl v Topoľčanoch. Dňa 29. mája sme k tomuto dňu uskutočnili 
v priestoroch RÚVZ deň otvorených dverí, na ktorom sme klientom zdôrazňovali zdravotné 
riziká fajčenia. Túto možnosť využilo 6 klientov.   
 
Jún 2009 – MESIAC  OLYMPIZMU,  ŠPORTU  A  ZÁBAVY 
V rámci „Mesiaca olympizmu, športu a zábavy“  sa naša organizácia aktívne zapojila 
nasledovnou  aktivitou : „Metodický deň“, ktorý zorganizoval Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Prievidzi. Na športovom dni sa zúčastnili zamestnanci RÚVZ Prievidza, 
RÚVZ Žiar nad Hronom, RÚVZ Trenčín, RÚVZ Považská Bystrica. Športovci  súťažili 
v nasledovných športových disciplínach: streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, mix 
volejbal a bowling.  
 
Pracovníčky poradne aktívne spolupracovali s pobočkou SČK v Topoľčanoch pri 
organizovaní a zabezpečení súťaží I. pomoci v termínoch : 
12 - 14.5. 2009 - súťaž I. pomoci žiakov  I.  a II. stupňa ZŠ a SŠ     
 
11.6.2009 - súťaž I. pomoci žiakov špecializovaných škôl 
 
9.   K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku 
dopadu  na verejné zdravie v SR 
 
10. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne 
stanovenými   kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické 
a právnické osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu 
a poskytovanie údajov pre trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, 
podporu a ochranu zdravia. Akceptovať v zákone Medzinárodné zdravotné predpisy(2005)-
IHR, schválené SZO v roku 2005 
 
11. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 
s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007-2010 
 
12.  Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
 
        Úlohy č. 9.-12. – plníme  v súlade s  aktuálnymi odporúčaniami ÚVZ SR 
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POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
1. Predložiť návrh Národného programu kontroly tabaku 
 
• Zvýšiť daňové zaťaženie na tabak a tabakové výrobky 
• Zvýšiť odvody fajčiarov do zdravotných poisťovní 
• Zastaviť dotácie na pestovanie tabaku a výrobu tabakových výrobkov 
 
2. Predložiť návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku 
 
• Posilniť regionálne partnerstva medzi úradmi verejného zdravotníctva a školami v 
záujme účinných opatrení proti spotrebe tabaku detí a mladistvých ľudí 
• Formou prednášok a vhodných propagačných materiálov zvýšiť informovanosť detí a 
mladistvých ľudí o návykovom a smrtonosnom charaktere konzumácie tabaku 
• Odhaliť a legislatívne zmariť novú stratégiu tabakového priemyslu, ktorý v rámci 
kampane zameranej na predaj tabakových výrobkov ponúkajú cigarety s názvami "ľahké, 
mierne alebo s nízkym obsahom dechtu", čím sa snažia u fajčiarov vyvolať dojem 
starostlivosti o ich zdravie 
• Ochrana pred nedobrovoľným vystavením sa tabakovému dymu na verejných 
miestach, konkrétne na štadiónoch pri športových zápoleniach a reštauráciách 
• Vyvíjať úsilie na zapojenie všetkých zložiek spoločnosti, najmä väčšie zapojenie 
masovo - komunikačných prostriedkov do boja proti spotrebe tabaku 
• Vyvinúť účinné mechanizmy, ktoré by obmedzovali prístup detí a mládeže k tabaku a 
tabakovým výrobkom 
 
3. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 
 
• Zvýšiť povedomie fajčiarov z radov dospelej mládeže o súťaži pre fajčiarov Prestaň a 
vyhraj 
• Súťaž sprístupniť aj fajčiarom z radov študujúcej mládeže 
• Vhodnými propagačnými materiálmi o tejto súťaži informovať fajčiarov,  
     ktorí navštevujú rôzne športové podujatia a takto ich nabádať účasti na   
     súťaži  
 
4. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových  
výrobkov 
 
• Zabezpečiť vzdelávania a školenia koordinátorov prevencie z radov odborníkov v 
podpore zdravia v prevencii užívania tabakových výrobkov, pri školeniach sa viac zameriavať 
na praktické nácviky v prevencii užívania tabakových výrobkov 
• Zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v prevencii užívania tabakových 
výrobkov 
• vytváranie príslušného mechanizmu pre pravidelnú vzájomnú výmenu  
     informácií v technickej, vedeckej a právnej oblasti pre kontrolu tabaku  
zmapovať rozdiely v politikách na kontrolu tabaku medzi jednotlivými časťami Európy a 
školenie zodpovedných pracovníkov v úspešnom programe 
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OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Charakteristika: 
 
Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a 
mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane 
vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. 
Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp 
vývoja mladej generácie. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia 
ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné 
ovplyvnenie zdravia mladej generácie. 
 
Ciele: 
 
Dosiahnuť ozdravenie výživy a tým účinne predchádzať  výskytu viacerých tzv. civilizačných 
ochorení. 
Podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže plnilo svoje 
funkcie /optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny, úloha pre rodiny so 
zamestnanými matkami, výchovno – vzdelávacia úloha/, čo bude mať v konečnom dôsledku 
pozitívny dopad na zdravie. 
 
Úlohy: 
 
1/ Zabezpečovať na regionálnej úrovni v súlade s legislatívou nezávislý a objektívny výkon  
štátneho a potravinového dozoru vo všetkých druhoch školských zariadení a v zariadeniach 
spoločného stravovania pre deti a mládež / kontrola zavedenia systému HACCP, kontrola 
dokumentácie systému HACCP, CCB, zdravotnej a odbornej spôsobilosti pracovníkov /. 
 
2/ Podporovať rozvoj školského stravovania formou prednášok, skvalitniť poradenskú činnosť 
o zásadách správnej výživy s prihliadnutím na vekové kategórie /pestrosť  jedálnych lístkov 
epidemiologické riziká v školských jedálňach , zabezpečovať odbery na mikrobiologickú 
analýzu pripravovanej stravy/.      
 
3/ Informovať deti, rodičov a pedagógov formou prednášok  o pozitívach mlieka a mliečnych 
výrobkov a  doporučiť zapojiť sa do celoštátneho mliečneho programu pre školské jedálne. 
 
4/ Pri výkone ŠZD sa zamerať na dodržiavanie pitného režimu v predškolských a školských  
zariadeniach. V školských bufetoch kontrolovať sortiment predávaného tovaru, zamerať sa  
na vylúčenie kofeínových nápojov v zmysle Nariadenia vlády č. 362/2006 Z.z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno – vzdelávacie zariadenia deti a 
mladistvých. 
 
Cieľ: 
 
Podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladých ľudí, a tým docieliť ich vyšší záujem 
o aktívny spôsob života /pohybová aktivita, záujmová činnosť, športová činnosť/. Podporovať 
organizovanú záujmovú činnosť a jej pozitívne dopady na zdravie mladých ľudí z  hľadiska 
prevencie drogových závislostí  /alkohol, tabak, nelegálne drogy/. 
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Úlohy: 
 
5/Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam. Vzhľadom k tomu, že prevencia užívania drog je veľmi obtiažna, čomu 
nasvedčujú i skúsenosti z  najrôznejších krajín sveta, je potrebné v tejto oblasti  postupovať 
veľmi premyslene a v spolupráci jednak s oddelením podpory zdravia RÚVZ, jednak 
z odborníkmi z oblasti psychológie a psychiatrie.   
 
6/Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, 
ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl v regióne s cieľom  zmapovania 
trendov v tejto oblasti. 
 
Úlohy – plnenie:  
 
1/ Zabezpečovali sme  na regionálnej úrovni v súlade s legislatívou nezávislý a objektívny 
výkon  štátneho  dozoru a zaradenie zariadení spoločného stravovania do stupňa 
epidemiologickej rizikovosti podľa bodovacieho systému vo všetkých zariadeniach 
spoločného stravovania o počte  79   kontrol a 19   kontrol   v školských bufetoch /zameranie - 
kontrola zavedenia systému HACCP, kontrola dokumentácie systému HACCP, CCB, 
zdravotnej a odbornej spôsobilosti pracovníkov/. 
  
2/ Podporovali sme rozvoj školského stravovania formou poradenskej činnosti pre vedúce 
školských jedálni a kuchynský personál o zásadách správnej výživy s prihliadnutím na vekové 
kategórie /pestrosť jedálnych lístkov, epidemiologické riziká v školských jedálňach /. 
V rámci plnenie projektu „ Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií 
vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou 
jedál “  sme zrealizovali v 17. kalendárnom týždni odber vzoriek stráv / desiata, obed, 
olovrant / vo vidieckej ŠJ pri ZŠ s MŠ Radošina a v mestskej ŠJ pri MŠ ul. Lipová 
Topoľčany. Jednalo sa o celotýždňovú stravu o celkovom počte 10 vzoriek stráv. 
Celotýždňové vzorky stráv boli na požadované hodnoty – energetická hodnota, B,T,C, NaCl, 
Pb, Cd, Hg, dusičňany boli transportované a vyšetrené v akreditovanom hygienickom 
laboratóriu RÚVZ Nitra. Samostatne v uvedených školských  stravovacích zariadeniach boli 
odobrané celodenné nápoje o počte 10 vzoriek, na stanovenie farbív. Tieto boli spolu 
s celodennou stravou transportované dva krát v priebehu týždňa a vyšetrené v uvedenom 
akreditovanom hygienickom laboratóriu RÚVZ Nitra. 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sme odobrali 16 vzoriek stravy pripravenej 
v školských jedálňach pri ZŠ a SOŠ regiónu Topoľčany, na mikrobiologické vyšetrenie 
v zmysle Potravinového kódexu. O výsledkoch vyšetrenia v akreditovanom pracovisku 
laboratórnych činností ´v RÚVZ Nitra sme písomne informovali príslušné školské zariadenia, 
v ktorých bola strava odobraná. 
V jednej ŠJ pri ZŠ a v kuchyni v zariadení sociálnych služieb pre mentálne a telesne 
postihnuté detí v regióne Topoľčany sme vykonali 20 sterov z pracovného prostredia 
a osobnej hygieny pracovníčok dotknutých stravovacích prevádzok. 
 
3/ Informovali sme formou prednášok  deti, rodičov a pedagógov o pozitívach mlieka a 
mliečnych výrobkov. Do celoštátneho mliečneho programu je  celkove zapojených 10 
školských jedální, o celkovom počte 2536 porcií. Dodávateľom mliečnych výrobkov je 
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok. 
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4/ Pri výkone ŠZD sme sa zamerali na dodržiavanie pitného režimu v predškolských a 
školských  zariadeniach , v sezónnych zotavovacích zariadeniach pre deti a mládež hlavne 
v jarnom  období – v mesiacoch máj a jún . V školských bufetoch sme kontrolovali sortiment 
predávaného tovaru a  zamerali sa  na vylúčenie kofeínových a chinínových nápojov a 
tabakových výrobkov v zmysle Vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zariadenia deti a mládež.  
 
 
OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Charakteristika: 

Imunizačný program zahŕňa sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním, realizáciu imunizácie obyvateľstva a kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, 
sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický efekt). Udržanie a zvyšovanie 
úrovne zaočkovanosti je stálou prioritnou úlohou zdravotníctva. Neplnenie imunizačného 
programu by malo závažný dopad na zdravotný stav celej populácie. Okrem zdravotného 
hľadiska by vzostup chorobnosti, vznik epidémií ako aj výskyt ochorení, ktoré sa už na 
Slovensku vďaka očkovaniu nevyskytujú, mal aj závažný ekonomický dopad so všetkými 
dôsledkami, ktoré z poškodenia zdravia vyplývajú. 
Imunizačný program sa zabezpečuje v súlade s cieľmi programu SZO č.7 "Zdravie pre 
všetkých v 21.storočí".  

Cieľ: 
Pravidelné povinné očkovanie sa vykonáva proti desiatim prenosným ochoreniam a to proti 
tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym 
infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke a mumpsu, v súlade s Nariadením 
vlády SR č. 337 o podrobnostiach a prevencii a kontrole prenosných ochorení. Cieľom 
špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia výskytu vybraných ochorení 
preventabilných očkovaním a tým zlepšenie kvality života, pri dosiahnutí minimálne 95 % 
zaočkovanosti na okresnej úrovni.   
 
Úlohy: 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ. 
 
a) Plánovanie očkovacích látok 
V roku 2007 sa plánovalo zaviesť  centrálne plánovanie vakcín pre nasledujúce obdobia   
 
Vyhodnotenie: podklady pre okresný plán sú pripravené; zatiaľ sa celoslovenský plán vakcín 
pre rok 2009 nepripravoval. 
  
    b) Realizácia vlastného očkovania. 
Očkovanie sa vykonáva podľa danej očkovacej schémy so zapracovaním aktuálnych zmien 
očkovacieho kalendára (zmena celulárnej pertusoidnej zložky na menej reaktogénnu 
acelulárnu; zmena bivalentnej vakcíny na trivalentnú u preočkovania adolescentov proti 
záškrtu, tetanu a detskej obrny). 
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Vyhodnotenie:  očkovanie prebieha podľa očkovacieho kalendára platného pre rok 2009.  
Od začiatku roku 2009 sa zaviedlo očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym 
infekciám.  
V roku 2009 sa vynechalo preočkovanie detí v 3. roku života podľa platnej očkovacej 
schémy. 
 

c) Kontrola očkovania. 
Vykonanie administratívnej kontroly očkovania vo všetkých ambulanciách pre deti  a dorast 
v okrese Topoľčany (celkom 2), prípadne i v ambulanciách všeobecných lekárov pre 
dospelých. 
 
Vyhodnotenie: kontrola očkovania sa vykonáva námatkovo a priebežne pri návštevách 
ambulancií. kontrola očkovania v okrese Topoľčany bola vykonaná na všetkých pediatrických 
ambulanciách v okrese k 31.8.2009. Zaočkovanosť u kontrolovanej populácie v okrese 
Topoľčany neklesla pod 90%. Pri kontrole očkovania neboli zistené nedostatky v evidencii, 
dokumentácii ani vo výkone očkovania. Mimoriadne očkovanie v okrese nebolo vykonané. 
 
2. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR. 
Podklady z administratívnej kontroly očkovania za okres Topoľčany budú slúžiť pre ďalšie 
spracovanie ÚVZ SR na vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti. 
Súčasťou ostatných úloh imunizačného programu je i surveillance ochorení preventabilných 
očkovaním, v rámci ktorej zabezpečujeme komplexné laboratórne vyšetrenie u všetkých 
suspektných ochorení preventabilných očkovaním. 
 
Vyhodnotenie: k 31.12.2009 bolo hlásené jedno ochorenie na pertussis u 12 - ročného 
 dievčaťa kompletne očkovaného (základné očkovanie + 2x preočkovanie, naposledy v roku 
2002) proti pertussis, nebolo hospitalizované, ochorenie zostalo epidemiologicky 
neobjasnené. Opatrenia v rodine vykonané neboli, nakoľko ochorenie bolo hlásené až po 
uplynutí maximálnej inkubačnej doby, avšak pediater odobral materiál na vyšetrenie pertussis 
jednému súrodencovi.  
Okrem  toho  bolo  hlásené  aj  jedno ochorenie na VHB  u 22 ročného neočkovaného muža (v 
epidemiologickej anamnéze pacienta bolo zistené rizikové správanie - užívanie drog - 
šňupanie pervitínu a 1 ochorenie na chronickú vírusovú hepatitídu B u 61 ročnej ženy, ktorá 
nebola očkovaná proti VHB (pacientka mala v epidemiologickej anamnéze údaj o transfúzii 
krvi ešte v roku 1990).   
 
Epidemiológia participuje i na úlohách, ktoré sú uvedené v časti J – oblasť lekárskej 
mikrobiológie, a to: 
 
- na úlohe č.1. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu na udržanie stavu 
bez poliomyelitídy v Slovenskej republike (Vestník MZ SR, čiastka 5-6,  rok 2003) a úloh 
SZO v rámci programu eradikácie poliomyelitídy, kde vykonávame surveillance polio 
napodobňujúcich ochorení zabezpečením komplexného vyšetrenia, ako i sledovanie cirkulácie 
polio vírusov v odpadových vodách podľa vopred daného harmonogramu. 
 
Vyhodnotenie: v rámci plnenia tejto úlohy boli k 31.12.2009 odobraté vzorky odpadovej vody 
v ČOV Topoľčany podľa vopred stanoveného harmonogramu ÚVZ SR Bratislava a to: 
25.02.2009, 15.04.2009, 20.05.2009, 15.07.2009, 09.09.2009, 21.10.2009 a 16.12.2009. 
Vzorky odpadových vôd boli vyšetrené vo virologickom laboratóriu Bratislava 5 
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s negatívnym výsledkom, 1 s pozitívnym výsledkom COXSACKIE B5 a ECHOVIRUS 3 
a jeden výsledok zatiaľ ešte nemáme. 
Počas sledovaného obdobia sme mali hlásené jedno ochorenie na akútnu chabú obrnu u 10 
ročného dievčaťa. Dieťa bolo kompletne očkované proti poliomyelitíde (posledné očkovanie 
v roku 2000).  
- na úlohe č. 3. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z akčného plánu na udržanie stavu 
eliminácie osýpok v Slovenskej republike v rokoch 2004-2007 a plnenia úloh vyplývajúcich 
z členstva v sieti národných referenčných laboratŕoií pre surveillance osýpok a rubeoly SZO 
pre Európu (EURO/WHO Measles/Rubeolla Laboratory Network), kde vykonávame 
surveillance ochorení na osýpky a rubeolu so zabezpečením komplexného vyšetrenia. 
 
Vyhodnotenie: k 31.12.2009 nebolo hlásené žiadne ochorenie ani podozrenie z ochorenia na 
morbilli.  
 
- na úlohe č. 4. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo začlenenia Slovenskej republiky 
do medzinárodnej siete SZO pre surveillance salmonelóz Global Salmonella Surveillance 
(GSS) a siete ENTER-NET, zriadenej v rámci EÚ, kde vykonávame surveillance ochorení na 
salmonelovú enteritídu so zabezpečením epidemiologického šetrenia a protiepidemických 
opatrení v ohniskách nákazy. 
 
Vyhodnotenie: 
- k 31.12.2009 sme vykazovali v informačnom programe EPIS spolu 90 ochorení na 
salmonelovú enteritídu a 4 vylučovanie salmonel, 
 - ochorenia sa vyskytovali sporadicky alebo v malých rodinných výskytoch. 
 
- na úlohe č. 5. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce Slovenskej republiky 
na projekte Európskej skupiny pre monitorovanie meningokokov (EMGM), kde vykonávame 
surveillance ochorení na meningokokovú  meningitídu so zabezpečením komplexného 
vyšetrenia, epidemiologického šetrenia a protiepidemických opatrení v ohniskách nákazy. 
 
Vyhodnotenie: k 31.12.2009 nebolo hlásené žiadne ochorenie ani podozrenie z ochorenia na 
meningokokovú  meningitídu. 
 
 
OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
Úlohy: 

 
 1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 

pracovných podmienok a spôsobu práce  (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory, 
karcingénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, dlhodobé nadmerné 
a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú 
rizikové práce 

 
Plnenie: 
V rámci tejto úlohy získavame aktuálne údaje o počte exponovaných zamestnancov 

vykonávajúcich rizikové práce, vedieme evidenciu rizikových prác za náš okres, 
prehodnocujeme vydané rozhodnutia o určení rizikových prác podľa platnej legislatívy. Bolo 
vydaných 45 rozhodnutí, z toho bolo 6  na zrušenie rizikových prác. 
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       V rámci úlohy znižovania zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok 
a prípravkov sledujeme zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe, skladovaní, 
predaji a zaobchádzaní s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami 
a prípravkami, bolo posúdených a schválených 51 prevádzkových poriadkov. 

V rámci úlohy znižovania rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu 
sme uplatňovaním príslušnej legislatívy vyhľadávali pracovné postupy a technológie 
s použitím chemických karcinogénov a mutagénov hlavne u spracovateľov tvrdého dreva. 
Napr. DREVOREZ P&Š s.r.o., Radošina, IVER, všeobecné stolárstvo Nitrianska Blatnica. 

Riešili sme odstraňovanie azbestového materiálu zo stavby v YMOS s.r.o. Nižný Klátov, 
prevádzka Topoľčany –  odstránenie strešnej krytiny na hospodárskej budove. Za nedovolenú 
manipuláciu s azbestom bola spoločnosti uložená sankcia. 
Bolo vydané 1 rozhodnutie na používanie karcinogénov a mutagénov v organizácii. 

 
 2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 

zamestnancov ( Zdravé pracoviská) 
 
Plnenie:  Túto úlohu plnia len určené RÚVZ v rámci Slovenska. RÚVZ Topoľčany 

určený nebol. 
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 

zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych 
úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. 

 
Plnenie:  V rámci výkonu ŠZD sme sa zameriavali  na výrobné organizácie, 

poľnohospodárske družstvá, drobných živnostníkov. Bolo vykonaných 219 previerok v rámci 
výkonu ŠZD. Pri zistení nedostatkov boli uložené opatrenia na ich odstránenie.  
 

Sankcie: 
Za  neplnenie povinností zamestnávateľa bola uložená sankcia  firme VALLOMBROSA 

s.r.o. Koniarovce – prevádzka hospodársky dvor Súlovce. A to za vykonávanie činnosti bez 
kladného rozhodnutia na uvedenie do prevádzky, nezabezpečenie  kvantitatívneho 
a kvalitatívneho zisťovania faktorov v pracovnom prostredí, nevykonanie posúdenia rizík, 
nepredloženie prevádzkového poriadku, nezabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnancov 
v úhrnnej sume 500,- €. 

 
Za neplnenie povinností ustanovených v zákone bola firme YMOS s.r.o. Nižný Klátov, 

prevádzka Topoľčany uložená  sankcia vo výške 1569,- €. Za odstraňovanie 
azbestocementovej krytiny bez oprávnenia. 

 
Za  neplnenie povinností zamestnávateľa bola uložená sankcia  firme BV AUTO s.r.o. 

Topoľčany. A to za vykonávanie činnosti bez kladného rozhodnutia na uvedenie do 
prevádzky, nezabezpečenie  kvantitatívneho a kvalitatívneho zisťovania faktorov 
v pracovnom prostredí, nevykonanie posúdenia rizík, nepredloženie prevádzkového poriadku, 
nezabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnancov v úhrnnej sume 990,- €. 

 
 4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 

služby zahŕňajúcom dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov 
v súvislosti s prácou. 
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Plnenie: 
V rámci úlohy zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom  činnosti pracovnej 

zdravotnej služby zahrňujúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou sme v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru  

Celkovo  vedieme 61 organizácií v ktorých sú vyhlásené rizikové práce, ktoré majú 
zmluvne zabezpečenú PZS a 26 organizácií bez rizikových prác. Celkovo 87 organizácií má 
zabezpečenú PZS 
 
Ostatné: 
 
Oddelenie PPL vydalo 59 záväzných stanovísk ( 21 k územnému konaniu, 41 ku kolaudácii 
stavby ), 27 odborných stanovísk,    pre pracoviská  123 rozhodnutí z toho 57 uvedenie do 
prevádzky v tom je 20 prevádzkových poriadkov, 3 rozhodnutia na uloženie sankcie, 1 
rozhodnutie na biologické faktory, 1 rozhodnutie na karcinogény, 1 rozhodnutie na azbest.  
 
Súčasťou rozhodnutí bolo schválenie 51 prevádzkových poriadkov: hluk 24, CHF 25, biol. 
faktory 1 a 1 vibrácie. 
 
Oddelenie vedie evidenciu 716 prevádzok. 
 
 
OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA  
 
Charakteristika:  
 
Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom 
komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. 
Predmetom jeho skúmania sú tie aspekty ľudského zdravia a chorôb, ktoré sú určované 
životným prostredím. Získané poznatky  využíva v procese posudzovania zdravotných rizík 
zo životného prostredia a odborné zdravotnícke  usmerňovanie právnických a fyzických osôb 
v oblasti kvality životného prostredia  a usmerňovanie zdravého spôsobu života obyvateľstva 
tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí. 

 
Ciele: 
 
Cieľom je dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prostredníctvom 
cielených opatrení zameraných na znižovanie rizík, ktoré plynú z nevhodného 
prostredia – podmienok bývania, pri poskytovaní služieb obyvateľstvu, rekreácii a 
športových aktivitách a z vykonávania rôznych ľudských aktivít. 
Úlohy: 
   
1. Podieľať sa na realizácii Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov 
SR III s osobitným dôrazom na detskú populáciu  
NEHAP III vymedzuje najaktuálnejšie problémy životného prostredia a zdravia obyvateľov 
SR a určuje prioritné oblasti na riešenie v rokoch 2005-2010. Aktivity sú zamerané na 
nasledovné ciele: 
a) redukcia ochorení a úmrtnosti detí spôsobená gastrointestinálnymi poruchami v dôsledku 
nevyhovujúcej pitnej vody 
b) prevencia a redukcia zdravotných dôsledkov spôsobených nehodami a zraneniami detí  
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c) prevencia a zníženie respiračných chorôb u detí spôsobených vonkajším a vnútorným 
znečistením ovzdušia 
d) zníženie rizika chorôb a invalidity detí spôsobenej expozíciami nebezpečných chemických 
látok (napr. ťažkým kovom) a biologickým činiteľom 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí  
 
3. Podieľať sa na realizácii opatrení na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia 
s užívaním pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
 
Úlohy - plnenie: 
 
1. Na úseku HŽP sme venovali zvýšenú pozornosť tzv. dojčenským vodám – v obciach kde 
nie je k dispozícii verejný vodovod bolo bezplatne zabezpečované vyšetrenie vôd na dusíkaté 
látky – v sledovanom období bolo vyšetrených 11 dojčenských vôd. Pri vodárenských 
zdrojoch určených na hromadné zásobovanie obyvateľov okresu Topoľčany vyžadujeme 
dodržiavanie obsahu dusíkatých látok v limitných hodnotách pre dojčatá. V rámci aktivít 
k Svetovému dňu vody sme zabezpečovali orientačné vyšetrenie vôd z individuálnych 
vodných zdrojov na vyšetrenie obsahu dusičnanov Nitrotestom – vyšetrených bolo spolu 14 
vzoriek vôd, vyplnených bolo 14 dotazníkov, ktoré nám zaslal ÚVZ SR. Z vyšetrených 
vzoriek vôd všetky prekračovali medznú hodnotu obsahu dusičnanov. V rámci akcie 
Topoľčiansky deň zdravia  bolo vyšetrených  17 vzoriek vôd z individuálnych vodných 
zdrojov na obsah dusičnanov Nitrotestom. Z vyšetrených vzoriek vôd všetky prekračovali 
medznú hodnotu obsahu dusičnanov. 
V rámci prevencie respiračných ochorení detí sme venovali zvýšenú pozornosť požiadavkám 
na vnútorné prostredie budov určených na dlhodobý pobyt podľa vyhlášky MZ SR č. 
259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 
Vykonali sme 4 obhliadky bytov na základe požiadaviek obyvateľov týchto bytov. Zamerali 
sme sa na požiadavky na vnútorné prostredie bytov, hlavne na výskyt vlhkosti a plesní.     
  
2. Venovali sme zvýšenú pozornosť dodržiavaniu prípustných hladín hluku pri investičných 
akciách i v procese územného plánovania podľa nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií. 
Vyžadujeme spracovanie štúdií s dôrazom na predikciu hluku z očakávaných zdrojov hluku 
v rámci územného konania alebo zmeny v užívaní stavby. V procese územného plánovania 
bolo posúdených 11 územných plánov obcí. 
 
3. V rámci prevencie ochorení, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody vyžadujeme od 
prevádzkovateľov vodovodov dodržiavanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody 
podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.  
V súvislosti s využívaním prírodných vôd na kúpanie zabezpečujeme monitorovanie kvality 
vody na kúpanie vo Vodnej nádrži Duchonka, ktorá síce nebola Krajským úradom životného 
prostredia v Nitre vyhlásená ako voda na kúpanie ale v letnej sezóne ju využíva väčšie 
množstvo ľudí (neorganizovaná forma rekreácie). Počas sezóny 2009 bolo odobratých 9 
vzoriek vody z troch odberových miest (malá pláž, veľká pláž, hrádzny múr). Kvalita vody 
bola hodnotená podľa nariadenia vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné 
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kúpaliská. Podľa výsledkov analýzy fyzikálno-chemických ukazovateľov, vzorky vody 
nevyhovovali požiadavkám na vodu na kúpanie v ukazovateľoch farba, fenoly a priehľadnosť. 
Po mikrobiologickej stránke vzorky vody vyhovovali požiadavkám na vodu na kúpanie podľa 
uvedeného NV. V blízkosti nádrže boli osadené informačné tabule o zákaze kúpania 
a nevhodnosti vody na kúpanie.  
 
4. Monitoring kvality pitnej vody je v okrese Topoľčany vykonávaný podľa plánu 
monitoringu spracovaného podľa NV SR č. 354/2006 Z. z.. Vo verejných vodovodoch 
v okrese Topoľčany bolo v hodnotenom období spolu odobratých a vyhodnotených 104 
vzoriek vôd. Z uvedeného počtu bolo v rámci preverovacieho monitoringu vyšetrených 29 
vzoriek vody, v rámci kontrolného monitoringu 75 vzoriek vôd. 
Z celkového počtu vôd vyšetrených v rámci monitoringu boli zistené 2 závadné vzorky 
(hodnotenie sa vykonalo podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).  
Monitoring kvality vody na kúpanie sme vykonávali v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 
87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská a podľa Pokynov na zabezpečenie 
monitoringu a štátneho zdravotného dozoru na prírodných a umelých kúpaliskách pre rok 
2009. Počas sezóny 2009 bolo odobratých 9 vzoriek vody z troch odberových miest (malá 
pláž, veľká pláž, hrádzny múr). Vzorky boli vyšetrované v laboratóriu RÚVZ so sídlom 
v Nitre. Analyzované vzorky vody nevyhovovali požiadavkám na vodu na kúpanie v 
ukazovateľoch farba, fenoly a priehľadnosť. Po mikrobiologickej stránke vyhovovali 
požiadavkám na vodu na kúpanie podľa uvedeného NV. 
V rámci umelých kúpalísk sme sledovali kvalitu vody v 2 bazénoch na Krytej plavárni 
v Topoľčanoch (celoročná prevádzka – v mesiacoch jún až august bola Krytá plaváreň mimo 
prevádzky z dôvodu rekonštrukcie) a na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch (4 bazény - 
sezónna prevádzka).  Údaje z monitoringu sú pravidelne spracovávané v IS Voda na kúpanie. 
Na Krytej plavárni v Topoľčanoch bolo vyšetrených 50 vzoriek vody, na Letnom kúpalisku 
v Topoľčanoch 25 vzoriek vody. Voda v bazénoch uvedených zariadení vyhovovala 
požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie podľa vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z. z.  o 
podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu  a na 
kúpalisko až na mierne prekročené hodnoty voľného a viazaného chlóru a medznej hodnoty 
v ukazovateli farba. 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV  

 
Úlohy 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru 
 
 Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín bola vykonávaná podľa ročného 
plánu úradnej kontroly potravín zameraná na dodržiavanie platných právnych predpisov a 
aktuálnej situácie v regióne. V 1116 zariadeniach spoločného stravovania a v iných 
zariadeniach bolo vykonaných 940 kontrol. V 134 zariadeniach podliehajúcich úradnej 
kontrole potravín bolo vykonaných 345 kontrol, z čoho 171 kontrol bolo zameraných na 
odber vzoriek a kontrolu ich bezpečnosti.   
V oblasti rozhodovacej činnosti bolo vydaných 568 rozhodnutí, z čoho 371 rozhodnutí bolo 
vydaných vo veci schválenia priestorov do prevádzky, 197 rozhodnutí sa týkalo iných 
správnych aktov (prerušenie, zastavenie konania, vrátenie správneho poplatku, správne 
konanie – pokuty) a 26 záväzných stanovísk. 
 
2. Zabezpečiť na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave v rámci 
programu sledovanie výživového stavu obyvateľstva skvalitnenie poradenských činností 
zameraných na  
 
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
V rámci štátneho zdravotného dozoru v stravovacích zariadeniach sme usmerňovali 
prevádzkovateľov o zásadách racionálnej výživy a o požiadavkách na dodržiavanie 
podmienok na zabezpečenie výroby zdravotne bezpečných potravín. V rámci úlohy  boli 
počas Dní zdravia v Trnave v júni 2009 záujemcovia usmerňovaní o racionálnej výžive, 
o zmene stravovacích návykov a životného štýlu.  
Pokračovanie projektu -  Sledovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva bolo 
zahájené v prvom polroku, kedy bolo vyšetrených 8 klientov, ostatné vyšetrenia sa realizovali 
v druhom polroku 2009. Celkovo bolo vyšetrených 80 klientov, ktorí vykonávajú stredne 
ťažkú prácu najmä v potravinárstve. Spracované údaje boli skompletizované za RÚVZ 
Trnava a za Trnavský kraj a zaslané gestorovi úlohy RÚVZ Poprad v stanovenom termíne. 
Dobrovoľní účastníci zodpovedali dotazník zameraný na výživové zvyklosti a pohybovú 
aktivitu. Každému boli zmerané somatotropické ukazovatele ako výška hmotnosť, vypočítaný 
bol BMI index a WHR index. Z kvapky kapilárnej krvi boli vyšetrené ukazovatele tukového 
metabolizmu (celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triglyceridy) ako aj hodnota 
glukózy. Na základe výsledkov vyšetrenia, ale aj pri záujme zo strany respondentov, boli 
poskytnuté rady o zásadách správnej a racionálnej výživy a význame zvýšenej pohybovej 
aktivity v každom veku. 
  
3. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
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V sledovanom období bolo odobratých 1759 vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenie. 
Z toho bolo 1580 vzoriek odobratých päticovým systémom (n=5, t.j. 316 vzoriek) a 179 
vzoriek po jednej vzorke. Celkovo nevyhovovalo požiadavkám potravinovej legislatívy 54 
pätíc a 6 jednotlivých vzoriek. Vo vzorkách, ktoré nevyhovovali požiadavkám potravinového 
kódexu SR a Nariadeniu ES č. 2073/2006,  išlo o ukazovatele E. coli, koliformné baktérie a 
Enterobacteriacae. Patogénne mikroorganizmy neboli v potravinách izolované. Z chemických 
ukazovateľov v jednej vzorke minerálnej vody išlo o prekročenie ukazovateľa Mn. 
 
4. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
 
      Podľa harmonogramu odberu vzoriek stanoveného v pláne úradnej kontroly sa odoberajú   
vzorky na laboratórne vyšetrenie. Špecifické kritériá zdravotnej bezpečnosti - chemické riziko 
- boli sledované nasledovne: 
Na vyšetrenie prítomnosti mykotoxínov – Patulín, Aflatoxín B1, boli vzorky určených druhov 
potravín pre malé deti odobraté na vyšetrenie podľa plánu úradnej kontroly v SR a zaslané na 
RÚVZ v Poprade v počte 9. Vzorky vyhovovali požiadavkám legislatívy. Na vyšetrenie 
rezíduí pesticídov na ochranu rastlín boli odobrané 4 vzorky na výživu detí a zaslané na ÚVZ 
SR. Výsledky vyšetrení zodpovedali požiadavkám potravinového práva. Na vyšetrenie 
dusičnanov a dusitanov bolo odobraných 45 vzoriek ostatných potravín na výživu dojčiat 
a malých detí s obsahom mrkvy a listovej zeleniny z lekární a distribučnej siete. Hodnoty 
dusičnanov boli zodpovedajúce nariadeniu ES. Hodnota dusičnanov sledovaná bola menej 
ako LOD 15,10 mg/kg. Hodnota dusitanov v rámci monitoringu menej ako LOD 15,96 
mg/kg.  
Kadmium bolo vyšetrené v hubách a orechoch po 1 vzorke, vyhovovalo požiadavkám PK SR. 
V 3  bylinných čajoch a v 11 výživových doplnkoch boli vyšetrené Cd, Pb a Hg, ktoré 
vyhovovali požiadavkám potravinového práva. Obsah dusitanov a dusičnanov bol 
vyšetrovaný v 48 vzorkách balenej pitnej, minerálnej a pramenitej vody. Všetky výsledky boli 
vyhovujúce. Balená pitná, minerálna a pramenitá voda bola tiež vyšetrená na obsah 
kontaminantov: fluoridy, Hg, Pb, Cd, B, Sb, Mg, Ni, As a Mn v 48 vzorkách, z ktorých 
v jednej vzorke bol prekročený obsah Mn, ostatné zodpovedali požiadavkám PK SR.  
       
5. Podľa rozpracovaných spoločných EU princípov pre výkon úradnej kontroly nad 
potravinami v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 
nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných 
kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov vykonávať potravinový dozor.  
 
Na základe viacročného plánu bol vypracovaný ročný plán úradnej kontroly potravín pre 
RÚVZ Trnava a zaslaný na ÚVZ SR v Bratislave. Podľa tohto plánu sa vykonáva úradná 
kontrola potravín – kontroly, cielené úlohy, sledovanie kvality potravín a odber vzoriek na 
vyšetrenie pre ÚVZ SR. Informácia bude zaslaná na nadriadený orgán po uplynutí 
kalendárneho roku. O mimoriadnych úlohách sa vyhodnotenie zasiela priebežne resp. do 
stanoveného termínu. V tomto roku  sa vykonala 3 x kontrola obchodných reťazcov, kontrola 
čerpacích staníc a motorestov, kontrola kvality mlieka a mliečnych výrobkov, kontrola 
zariadení na osobnú hygienu pri diaľnici D 1 v spolupráci so SOI Krajským inšpektorátom 
v Trnave a kontrola stravovacích zariadení domovov dôchodcov a sociálnych zariadení. Počas 
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roka bolo vykonaných 10 auditov podľa nariadenia ES a R 882/2004 v zariadeniach 
spoločného stravovania a výrobniach zmrzliny. 
 
6. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
 
V tomto roku z RÚVZ Trnava nebolo poslané hlásenie z dôvodu zistenia výskytu 
nebezpečných výrobkov a potravín. 
V rámci hlásenia sme preverili v distribučnej sieti 11 oznámení. V štyroch  prípadoch išlo 
o potraviny: novú nepovolenú potravinu STEVIA REBAUDIANA, kde bolo nariadené jej 
stiahnutie z trhu a zmena zaradenia do zoznamu nepotravinárskych komponentov určených na 
kozmetické účely. V dvoch prípadoch išlo o morské riasy určené na výrobu sushi, pri prvom 
oznámení boli výrobky v sieti a boli stiahnuté a v jednom prípade išlo o nevyznačenie určitej 
zložky v čokoláde na etikete. V siedmych prípadoch išlo o nebezpečné výrobky predávané 
v obchodnej sieti KIK. Išlo o výrobky: dóza na potraviny, plastové poháre, grilovací štetec, 
šľahacie metličky, lopatky a pierka, poháriky a iné. Výrobky sa nenachádzali v obchodnej 
sieti, resp. už neboli v predaji, alebo boli predajcom stiahnuté. Predajcom bolo nariadené 
zabezpečiť oznamom upozornenie o nebezpečnosti výrobkov a možnosti ich vrátenia 
predajcovi. 
 V rámci RAPEX bolo doručených 80 hlásení, podľa nich bol v našom regióne 
preverený výskyt 97 škodlivých kozmetických výrobkov. Na preverenie výrobkov bolo 
vykonaných 81 kontrol. Výskyt týchto výrobkov v predajniach nebol zistený.  
 
7. Pokračovať  v zadávaní údajov do informačného systému v sieti úradov verejného 
zdravotníctva v oblasti potravinového dozoru a štátneho zdravotného dozoru nad 
výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín a nad kozmetickými výrobkami  
 
Priebežne sa zadávajú výsledky kontrol a výsledky vyšetrenia potravín do ISUVZ. Databázu 
registrácie nových potravinárskych zariadení gestorujú dve pracovníčky, bežné výkony 
zadávajú pracovníčky oddelenia  samostatne. 
 
 
B. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Charakteristika 
Podpora zdravia je významnou súčasťou verejného zdravotníctva, je to proces umožňujúci 
jednotlivcovi a spoločnosti prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie, jeho kontrolu a rozvoj. 
V oblasti podpory zdravia, za účelom zabezpečenia zvýšeného zdravotného uvedomenia, 
zlepšenia zdravotného stavu a zvýšenej informovanosti širokej verejnosti ako i vybraných 
skupín populácie o zdravom spôsobe života sme realizovali národné, regionálne a miestne 
projekty a hlavné úlohy stanovené ÚVZ SR:  
 
Úlohy: 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov NPPZ na všetkých úrovniach spoločnosti na roky 2006-
2010 
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Cieľ č.1 
Zdravý životný štýl  
Definícia cieľa: Životný štýl je správanie sa jednotlivca, ktorého základom je vzájomné 
pôsobenie životných podmienok, osobitných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických 
faktorov.  
Súčasný stav problematiky: zdravý životný štýl je jednou z priorít tohto programu, ktorý 
smeruje k výchove obyvateľov k zdraviu. Kombináciou výchovy ku zdraviu a účinnej 
stratégie podpory zdravia je možné dosiahnuť zlepšenie verejného zdravia. 
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Zvýšili sme úroveň informovanosti obyvateľov o vybraných determinantoch zdravia 
formou posterov, prednášok, distribúcie zdravotno-výchovného materiálu a hromadných 
informácií v masmédiách a na webových stránkach.      
• Zníženie nerovnosti v zdraví sme realizovali v spolupráci s Komunitným centrom 
v Trnave v oblasti zdravotno-výchovných aktivít (prednášky k aktuálnym problematikám, 
distribúcia zdravotno-výchovného materiálu) pre rómsku komunitu.  
• Celoživotné vzdelávanie vybraných skupín obyvateľstva sme realizovali projektom 
“Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“ v spolupráci s Krajskou Jednotou dôchodcov  
Slovenska v Trnave pre 6 účastníkov a projektom „Seniori v rodine a v spoločnosti“. 
Zúčastnili sme sa 1. Župnej olympiády seniorov, ktorá bola organizovaná KJD na Slovensku, 
kde sme zdravotnícky zabezpečovali jednotlivé aktivity. Účastníci boli oboznámení 
s hlavnými zásadami poskytovania  prvej pomoci a praktickými zručnosťami v neodkladných 
život ohrozujúcich situáciách. Prednášky boli zamerané na rizikové faktory ovplyvňujúce 
zdravý životný štýl (hlavne zamerané na pohybovú aktivitu). Počas celej akcie bolo 
poskytnuté individuálne poradenstvo o zdravom životnom štýle najmä zaradení pravidelnej, 
primeranej telesnej aktivity do bežného života seniorov.  
Reumatologický deň – IV. ročník – organizovaný z príležitosti k úcte starším. Obsahovo bola 
akcia zameraná na zdravé srdce -  zdravý život, vykonávali sme vyšetrenia v rámci TZS 
spojené s individuálnym poradenstvom k zisteným rizikovým faktorom, odprednášaná bola 
problematika činnosti poradenských centier podpory zdravia na RÚVZ a rizikové faktory 
ovplyvňujúce vznik a priebeh srdcovo-cievnych ochorení. V rámci mesiaca úcty k starším 
sme sa zúčastnili podujatia „Veľtrh pre seniorov“, ktorého cieľom boli vzdelávacie aktivity 
a spoločenské stretnutia. Do vzdelávacích aktivít sme sa zapojili prostredníctvom poradenstva 
na podporu psychického zdravia.   
 
Ukazovatele monitorovania problematiky: 
• Monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov sme realizovali v základnej 
poradni podpory zdravia u 964 klientov.  
• Monitorovanie vybraných determinantov zdravia, (stravovacie návyky, pohybová 
aktivita, mentálne zdravie, závislosti od návykových látok) sme realizovali Testom zdravé 
srdce a dotazníkom o životnom štýle. 
 
Cieľ č. 2 
Starostlivosť o zdravie 
Definícia cieľa: Prevencia ako súčasť zdravotnej starostlivosti. Patrí do súboru pracovných 
činností vykonávaných zdravotníckymi pracovníkmi. 
Aktivity na splnenie cieľa:  
• Realizované programy zamerané na prevenciu sú uvedené v plnení Programov 
a projektov úradov verejného zdravotníctva. 
• Informovanosť a edukáciu obyvateľov sme realizovali formou trvalých projektov 
Zdravé mestá, Školy podporujúce zdravie, Zdravé pracoviská a Globálnym projektom AIDS. 
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• Individuálne poradenstvo zdravého životného štýlu sme poskytovali v poradenskom 
centre podpory zdravia v základnej poradni podpory zdravia (poradenstvo o zdravej výžive 
a nefarmakologickom ovplyvňovaní tlaku krvi) a v nadstavbových poradniach (poradňa 
odvykania od fajčenia a prevencie drogových závislostí, poradňa o telesnej aktivite, na 
podporu psychického zdravia, k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu a chorobám 
prenášaných pohlavným stykom - HIV/AIDS).  
Ukazovatele monitorovania problematiky: 
• Monitorovanie počtu a vekovej štruktúry klientov siete poradní zdravia úradov 
verejného zdravotníctva sme realizovali už spomínaným TZS a dotazníkom životného štýlu 
 
Cieľ č. 3 
Zdravá výživa 
Definícia cieľa: zdravá výživa a stravovacie návyky sú hlavným pilierom zdravého spôsobu 
života. Príjem jednotlivých nutrientov ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných 
ochorení. 
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Výchovu a edukáciu obyvateľov sme zamerali na zlepšenie stravovacích návykov u 
všetkých vekových skupín v prednáškach, posteroch, individuálnym poradenstvom v poradni 
zdravej výživy  
Ukazovatele monitorovania problematiky: 
• Monitorovanie nesprávnych stravovacích návykov sme realizovali v spolupráci 
s hygienou výživy u vybraných skupín obyvateľstva projektom “Výživový stav 
obyvateľstva“.   
 
Cieľ č.4 
Znížiť škody spôsobené alkoholom, drogami a tabakovými výrobkami 
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Informovali sme deti a mládež o negatívach a dopade užívania návykových látok na 
zdravie formou prednášok a besied na stredných a základných školách v regióne Trnava, 
Piešťany a Hlohovec. Školám sme taktiež poskytli adresár zariadení poskytujúcich pomoc pri 
problémoch s alkoholom, drogami a tabakom.  
• Edukáciu rodičov a učiteľov o negatívach a dopade užívania návykových látok na 
zdravie detí a mládeže uskutočňujeme formou poradenstva pre prevenciu drogových 
závislostí a odvykania od fajčenia.  
• V rámci poradenského centra podpory zdravia zabezpečujeme poradenstvo v oblasti 
prevencie drogových závislostí, alkoholu, tabaku ako i odbornú  pomoc pri   odvykaní od 
fajčenia. Poradenstvo je poskytované individuálnou formou priamo v poradni a formou 
telefonického poradenstva. V priebehu roka 2009 využilo poradňu prevencie drogových 
závislostí 45 klientov, čo predstavovalo 64 návštev. Poradenstvo na odvykanie od fajčenia 
bolo poskytnuté 171 klientom. Na základe TZS bolo odporučených 84 klientov. 
 
Cieľ č.5 
Prevencia  úrazovosti 
Definícia cieľa: znížiť výskyt úrazovosti vo všetkých vekových skupinách. 
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Preventívne a edukačné aktivity v oblasti prevencie úrazov sme zabezpečili 
distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. 
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Cieľ č. 6 
Zdravá rodina 
Definícia cieľa: Vytvoriť podmienky pre zdravý a harmonický rozvoj rodiny.  
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Edukáciu tehotných žien a rodičov detí sme realizovali v spolupráci s materskými 
centrami formou kurzov pre budúce mamičky, prednáškovými blokmi (životospráva, výživa, 
kojenie, hygiena dieťaťa, úrazy, vhodné hračky, pohybová aktivita).   
• Výchovu k partnerstvu a rodičovstvu sme realizovali formou prednášok na ZŠ a cez 
poradňu k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu a prevencie chorôb 
prenášaných pohlavným stykom. 
• Preventívny program zameraný na zdravé starnutie sme realizovali projektom “Mám 
65+ a teší ma, že žijem zdravo“. 
Ukazovatele monitorovania problematiky: 
Monitorovanie životného štýlu vybraných vekových skupín obyvateľstva sme realizovali 
v rámci Dňa a týždňa seniorov u obyvateľov domovov dôchodcov a sociálnych zariadení so 
zameraním na  udržanie zdravia vo vyššom veku. 
 
Cieľ č.7 a 8 
Zdravé pracovné podmienky a Zdravé životné podmienky 
Definícia cieľa: Presadzovať a dodržiavať princípy zdravých pracovných podmienok vo 
veľkých a stredných podnikoch. 
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Preventívne a edukačné programy na ochranu a podporu zdravia zamestnancov 
realizujeme  projektom: “Zdravé pracoviská“  
Definícia cieľa: Priebežne vytvárať zdravé sociálne, ekonomické a environmentálne životné 
podmienky. Každý jedinec má právo žiť v prostredí, ktoré pozitívne ovplyvňujú jeho zdravie, 
na čo je nutné zamerať každú miestnu zdravotnú politiku. 
Aktivity na splnenie cieľa: 
Hodnotenie dopadu rozhodovania na zdravie realizujeme v súčinnosti s oddelením HŽP. 
Úloha bola plnená v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.  
 
Cieľ č.9 
Zníženie výskytu infekčných ochorení   
Definícia cieľa: Znížiť výskyt závažných infekcií, HIV/AIDS a ostatných chorôb prenášaných 
pohlavným stykom. 
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Zdravotnou výchovou (prednášky, projekt Hrou proti AIDS, zdravotno-výchovný 
materiál, informácie v masmédiách a individuálne poradenstvo v poradni prevencie 
HIV/AIDS a chorôb STD) sme ovplyvňovali zníženie výskytu a ďalšieho šírenia pohlavne 
prenosných nákaz. 
• Poradňa prevencie HIV/AIDS - celkovo bolo konzultovaných 291 klientov, ktorým 
bola poskytnutá základná informácia o infekcii HIV a jej predchádzaní a spôsobe vyšetrenia 
na anti-HIV protilátky. Na anti–HIV protilátky boli vyšetrení 36 klienti. Všetky vyšetrenia 
boli negatívne. Počet konzultovaných telefonickou linkou pomoci AIDS bol 49 klientov. 
Aktuálne zistené nové poznatky na poradni sú prezentované zdravotno-výchovnými 
materiálmi (letáky, plagáty, postery, panely), prednáškami a príspevkami do tlače a masmédií. 
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Cieľ č. 10 
Zníženie výskytu neinfekčných ochorení 
Definícia cieľa: Cieľom je zníženie výskytu neinfekčných ochorení a ich následkov, zníženie 
predčasnej úmrtnosti v dôsledku chronických ochorení na najnižšiu možnú mieru. 
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Aktivity na zníženie rizika srdcovo-cievnych ochorení v rámci primárnej prevencie 
sme realizovali formou programov a projektov (Dni zdravia, Školy podporujúce zdravie, 
Zdravé pracoviská). 
• Edukáciu obyvateľstva o dôležitosti pravidelných, preventívnych onkologických 
prehliadok sme realizovali v spolupráci s Ligou proti rakovine prednáškami a distribúciou 
zdravotno-výchovného materiálu. 
• Edukáciu jedincov o stravovacích návykoch v súvislosti s alergiou sme realizovali 
prednáškami a distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. 
• Edukáciu primárnej prevencie osteoporózy v detstve sme realizovali prednáškami a  
distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. 
• Z edukačno-intervenčných programov pre obyvateľov vedúcich k vyššej 
informovanosti o rizikových faktoroch podieľajúcich sa na vzniku cukrovky sme realizovali 
Deň diabetikov u osôb postihnutých civilizačnými chorobami a individuálne poradenstvo 
v poradni zdravia. 
 
Ukazovatele monitorovania problematiky: 
• Počet  vyšetrených osôb monitorujeme v skríningovom  programe  TZS. 
 
Stratégia zdravotno-výchovných aktivít v rámci programu podpory zdravia sa plní v poradni 
zdravej výživy, v poradni podpory psychického zdravia, v poradni pre optimalizáciu 
pohybovej aktivity. Aktivity sú zamerané na odstránenie negatívnych faktorov zo 
životosprávy a na podporu a upevnenie pozitívnych postojov vedúcich k upevneniu zdravia. 
Zvýšená pozornosť bola venovaná prevencii kardiovaskulárnych a onkologických chorôb, 
presadzovaniu zásad správnej životosprávy, prevencii behaviorálnych rizík. 
 
Cieľ č. 11 
Pohybová aktivita 
Definícia cieľa: Dosiahnutie pohybovej aktivity u čo najvyššieho počtu obyvateľov.  
Aktivity na splnenie cieľa: 
• Propagáciu zdraviu prospešnej pohybovej aktivity pre vybrané vekové skupiny 
obyvateľov realizujeme formou prednáškových aktivít a besied o správnom životnom štýle na 
stredných a základných školách v našom regióne.   
Edukačno-intervenčné poradenstvo pre jednotlivcov, zamerané na výhodné fyzické zaťaženie 
je poskytované v rámci poradne pre optimalizáciu pohybovej aktivity ako i formou 
preventívnych aktivít (Na kolesách proti rakovine). Formou intenzívnej mediálnej kampane, 
sprievodných podujatí a súťaže sme zvýšili informovanosť obyvateľstva o význame 
pohybovej aktivity v prevencii neinfekčných chronických ochorení, zapojením sa do 
celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity „Vyzvi srdce k pohybu“.  
• V rámci rozširovania a zefektívňovania pohybových aktivít sme realizovali projekt 
zameraný na rozšírenie činností v rámci poradne optimalizácie pohybovej aktivity. Súčasťou 
činnosti poradne o pohybovej aktivite sú individuálne cvičenia so sledovaním zdravotného 
stavu. Za rok 2009 navštívili za takýmto účelom poradňu klienti 80x. Poradenstvo o telesnej 
aktivite bolo poskytnuté 508 klientom, z čoho poradňu navštívilo 208 klientov doporučených 
zo základnej poradne. 
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2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia 
Zapojili sme sa do nasledovných projektov a úloh:  
- Mám 65+ a teší ma že žijem zdravo  
- Zdravé mestá 
- Zdravé pracoviská  
- Vzdelávanie - e-learning v primárnej zdravotníckej starostlivosti 
      - Školy podporujúce zdravie  
      - Hrou proti AIDS 
      - Adamko hravo-zdravo 
      - Lakomý syseľ 
      - Vyzvi srdce k pohybu 
      - CINDI – program SR 
 
3.    Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
Pri príležitosti významných dní a dní vyhlásených WHO sme organizovali zdravotno-
výchovné akcie pre obyvateľov s osobitným zameraním na uvedené témy a termíny: 
- Svetový deň vody 
- Svetový deň TBC 
- Svetový deň zdravia – Deň otvorených dverí na RÚVZ 
- Deň narcisov  
- Svetový deň pohybu  
- Svetový deň bez tabaku  
- Svetový deň darcov krvi  
- Medzinárodný deň boja proti drogám a obchodovania s nimi  
- Svetový deň srdca 
- Svetový deň seniorov 
- Týždeň boja proti drogám 
- Svetový deň cukrovky 
- Nefajčiarsky deň 
- Svetový deň AIDS 
Ku všetkým významným  dňom sme organizovali zdravotno-výchovné akcie, na ktorých sme  
zabezpečili prednáškovú činnosť, názornú propagáciu – panelové výstavy a zdravotno-
výchovný materiál. Obyvateľstvo bolo informované o týchto dňoch v regionálnej tlači a MTT. 
V prednáškach pre verejnosť sme sa zamerali najmä na správny životný štýl, prvú pomoc, 
prevenciu kardiovaskulárnych, nádorových ochorení, odvykanie od fajčenia, prevenciu 
drogových závislostí a prevenciu HIV/AIDS.   
 
4.   Pripraviť Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
Tieto programy sme realizovali v rámci trvalých projektov WHO zamerané na podporu 
zdravia a projekty Národného programu podpory zdravia: 
- Zdravé mestá (Dni zdravia) 
- Školy podporujúce zdravie (Dni zdravej školy) 
- Zdravé pracoviská 
Spolupracujeme s Komunitným centrom v Trnave v oblasti zdravotno-výchovných aktivít 
(prednášky k aktuálnym problematikám, distribúcia zdravotno-výchovného materiálu) pre 
rómsku komunitu. 
 
5.  Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti 
podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
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Pokračujeme: 
      - zaviedli sme systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy STN ISO  
9001:2000. 
 
6.   Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
Realizovali sme: 
- „Zdravá výživa pre zdravé srdce“, projekt realizujeme priebežne počas celého roka 
vyšetrením klientov v spolupráci s oddelením hygieny výživy, ktoré sleduje výživový stav 
vybraných skupín populácie. 
- „Vyzvi srdce k pohybu“- celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie 
pohybovej aktivity dospelej populácie.  
- „Hrou proti AIDS“, v rámci boja proti AIDS a prevencie infekcie HIV/AIDS sme 
realizovali projekt tento projekt pre stredné školy, pre 9. ročníky základných škôl  a pre SOU. 
Projektom sa zameriavame na prevenciu proti infekcii vírusom HIV a iných sexuálne 
prenosných ochorení, nechceného tehotenstva a drog. Projekt pokračuje  v stanovených 
termínoch. 
Účastníci boli informovaní o činnosti poradne prevencie HIV/AIDS, telefonickej linke 
pomoci AIDS a tiež o spôsobe vyšetrovania anti-HIV protilátok. Celá činnosť poradenstva 
bola spropagovaná v tlači, na teletexte mestskej televízie, webových stránkach RÚVZ TT. 
- Poradenstvo v poradni prevencie chorôb prenášaných pohlavným stykom HIV/AIDS.  
      - Telefonická linka pomoci AIDS (033/ 5531 133). 
- Projekt TZS – sledovanie individuálnych rizík vzniku chronických neinfekčných ochorení. 
- Dni zdravia miest, obcí a škôl – sledovanie RF zdravého životného štýlu 
 
7.   Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
- Výučba študentov TU FZaSP 
- „Materské centrá“ 
- „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“ 
- „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena“ ( projekt 
Adamko - hravo, zdravo,  projekt „Lakomý syseľ“) 
- „Primárna prevencia drogových závislostí“, informovali sme vybrané skupiny obyvateľov o 
rizikách drogových závislostí 
- Prevencia HIV/AIDS, vzdelávanie na ZŠ 
V oblasti vzdelávania vybraných skupín obyvateľov v podpore zdravia sme sa zúčastňovali 
odborných tematických kurzov: v zdravotnej výchove, zdravej výžive, nefarmakologickom 
ovplyvnení TK, v poradenstve pre oblasť závislosti a odvykania od fajčenia, prevencie 
infekcie HIV/AIDS, v pohybovej aktivite a podpore psychického zdravia.    
 
8.   K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do vlády SR 
      - V súvislosti so schválením zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávajúcimi vyhláškami aproximačnými 
nariadeniami a novými poznatkami v oblasti verejného zdravotníctva sme vypracovali 
pripomienky v  zmysle akceptovania novely koncepcie  odboru výchovy k zdraviu. 
- Pripomienkovanie Národného programu prevencie nadváhy a obezity v SR. 
 
9.   Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
      - Plnili sme preventívne programy a projekty ochrany podpory a rozvoja zdravia 
realizáciou  harmonogramu projektov NPPZ a hlavných úloh daných ÚVZ SR 
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10. Vypracovať rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 
z harmonogramom plnenia úloh v roku 2007-2010 
- Vypracovali sme úlohy pre odbor podpory zdravia vyplývajúce z Programového vyhlásenia 
vlády SR na úseku verejného zdravotníctva na roky 2007-2010. 
- Plníme plán úloh verejného zdravotníctva vyplývajúci z harmonogramu vypracovaného 
ÚVZ SR. 
 
11.   Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
Úlohy Národného programu prevencie obezity a nadváhy vypracovaného ÚVZ SR sme plnili 
v rámci poradenského centra zdravia, v poradni zdravej výživy a poradni pohybovej aktivity. 
 
 
C. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy deti 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy. 
 
 Pri výkone ŠZD v predškolských a  školských zariadeniach spoločného stravovania sa 
zameriavame na kontroly jedálnych lístkov. Sledujeme, či vyhovujú zásadám pre 
zostavovanie jedálnych lístkov, či sú v nich  dodržané predpísané množstvá živín, 
minerálnych látok a vitamínov, či je dodržaná pestrosť vo výbere surovín a či sa v jedálnych 
lístkoch nevyskytujú rizikové potraviny. Pravidelne odoberáme vzorky stravy na biologickú 
a energetickú hodnotu. Edukačno-intervenčné poradenstvo poskytujeme formou 
preventívnych aktivít, účasťou na Dňoch zdravia, kde záujemcom poskytujeme informácie 
o správnom stravovaní a zdravej výžive a distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. 
Aktívne sa zapájame do realizácie projektov, ktoré súvisia s výživou detí a mládeže. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy. 
 
 Spolu s krajskou metodičkou pre školské stravovanie konzultujeme zásady zdravej 
výživy, resp. nové trendy vo výžive detí. Konzultujeme spolu problémy, ktoré pri výkone 
ŠZD zistíme a krajská metodička pre školské stravovanie nás tiež upozorní na problémy, 
ktoré pri svojej práci zistí. Pred poradami, ktoré pravidelne organizuje s vedúcimi ŠJ sa 
spoločne poradíme, čo je potrebné na poradách prekonzultovať a načo treba vedúce ŠJ 
upozorniť. Ak je to potrebné, zúčastnia sa na porade aj pracovníčky z HDM. V rámci výkonu 
ŠZD sledujeme ako často sa podáva ovocie, zeleninové šaláty, mlieko, mliečne výrobky a či 
sú v jedálnych lístkoch vyznačené alergény. Viaceré predškolské zariadenia realizujú tzv. 
ovodni a jablkové týždne v rámci ktorých deti vo zvýšenej miere konzumujú rôzne druhy 
ovocia. V súčasnosti viaceré školy prejavili záujem o realizáciu projektu „Školské ovocie“, do 
ktorého sa od januára 2010 zapoja. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania v spolupráci s krajskými metodikmi v oblasti školského stravovania. 
 
 V rámci ŠZD v školských zariadeniach kontrolujeme ako často je mlieko a mliečne 
výrobky zastúpené v jedálnych lístkoch. V detských jasliach a materských školách deti 
konzumujú mlieko každý deň. Na základných a stredných školách konzumácia mlieka nie je 
až taká častá, ale v každom jedálnom lístku sa mlieko vyskytuje 1 – 2 krát do týždňa. Viaceré 
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materské a základné školy sú zapojené do projektov súvisiacich s konzumáciou mlieka 
a mliečnych výrobkov: „Školská mliečna liga“, „Mliečny program RAJO“. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
v predškolských  a školských zariadeniach. 
 
 V predškolských a  školských zariadeniach kontrolujeme dodržiavanie pitného režimu. 
V detských jasliach a materských školách majú deti k dispozícii svoje poháriky a džbány 
s ovocnými nesladenými čajmi, ovocnými sirupmi a pitnou vodou. Vychovávateľky 
upozorňujeme, aby deti počas pobytu v jasliach a v predškolskom zariadení ponúkali a dbali 
na to, aby sa pitný režim dodržiaval počas celého dňa, najmä však v letných mesiacoch. Tiež 
upozorňujeme na to, aby deťom bola namiesto sladených nápojov podávaná pitná voda, ktorá 
je pre uhasenie smädu najideálnejšia, najmä v letných mesiacoch. V zariadeniach, ktoré sú 
napojené na individuálny vodný zdroj pravidelne odoberáme vzorky vody na laboratórny 
rozbor. 
Tak isto kontrolujeme, či je ku všetkým jedlám (desiata, obed, olovrant) podávaný vhodný 
nápoj.  
Na základných a stredných školách je pitný režim zabezpečený tak, že v každej triede je 
umývadlo s tečúcou studenou pitnou vodou a žiaci sa môžu kedykoľvek napiť, alebo si žiaci 
nosia nápoje z domu, tiež je možné nápoj zakúpiť v školskom bufete. Žiaci, ktorí chodia na 
obedy, ku každému obedu dostávajú nápoj.  
V predškolských a školských  zariadeniach kontrolujeme, či nápoje ktoré sú deťom a žiakom 
podávané neobsahujú kofeín a chinín. 
 
5. Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým      
závislostiam. 
 
 Zúčastnili sme sa projektu TAD 1, 2, 3, ktorý sa týkal prieskumu užívania legálnych 
a nelegálnych drog u žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a ich učiteľov. 
Koordinátorom prieskumu bol doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc., pracovník Výskumného ústavu 
detskej psychológie a patopsychológie. Štatistikom ŠÚ SR bola vybraná reprezentatívna 
vzorka žiakov na základných školách, 8. ročných gymnáziách a stredných školách. Dotazníky 
vyplnilo 124 žiakov a 18 učiteľov. 
V rámci výkonu ŠZD v zariadeniach pre deti a mládež kontrolujme dodržiavanie zákona 
o ochrane nefajčiarov v týchto zariadeniach a v školských bufetoch kontrolujeme, či sa 
dodržiava zákaz predaja tabakových výrobkov a tiež alkoholických nápojov.  
V spolupráci s odborom podpory zdravia sa na základných a stredných školách realizujú 
prednášky a besedy s tematikou drogových závislostí zamerané hlavne na prevenciu a dopady 
užívania návykových látok na zdravie. Školám boli taktiež poskytnuté adresáre zariadení 
poskytujúcich pomoc pri problémoch s alkoholom, drogami a tabakom. Zabezpečujú sa aj 
výpožičky videofilmov a DVD s tematikou drogových závislostí. 
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D. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
1. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
 
Charakteristika 
V oblasti prevencie fajčenia sa odbor podpory zdravia zameral na zdravotno-výchovné akcie  
a poradenstvo pre obyvateľov odporúčané v tejto oblasti WHO a Národným programom 
kontroly tabaku a Akčným plánom na kontrolu tabaku nasledovne: 
 
Úlohy: 
- Realizácia súťaže pre fajčiarov „Prestaň a Vyhraj“, ktorá má motivovať fajčiarov k zmene 
životného štýlu a podpore nefajčenia u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať 
tabakové výrobky sa bude realizovať v r. 2010.  
- Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov. 
- Quitline - telefonické poradenstvo pri odvykaní od fajčenia. 
- Poradenstvo v poradni prevencie drogových závislostí a odvykanie od fajčenia s cieľom 
diagnostiky fajčenia (Fagerstromov dotazník, analýza vydychovaného vzduchu prístrojom 
MICRO CO), zmeniť chovanie fajčiara, navrhnúť adekvátnu metódu zanechania fajčenia.  
 
V mesiaci jún 2009 bola vykonaná cielená kontrola zameraná na dodržiavanie 
novelizovaného zákona o ochrane nefajčiarov v obchodných centrách podľa usmernenia ÚVZ 
SR. V rámci kontroly boli preverené 4 obchodné centrá a vykonaných bolo 13 kontrol.  Všetci 
prevádzkovatelia boli upozornení na dodržiavanie zákona. Za porušenie povinnosti uložených 
zákonom bola prevádzkovateľom uložená sankcia za správny delikt v celkovom počte 6 za 
3000 €, z toho boli 4 sankcie v hodnote 2 000 € zaplatené. V jednom prípade sa 
prevádzkovateľ voči pokute odvolal a rozhodnutie o uložení pokuty bolo nadriadeným 
orgánom zrušené. V jednom prípade prevádzkovateľ pokutu neuhradil. Na základe záverov 
ÚVZ SR a nejasnosti zákona boli  uložené rozhodnutia zaslané na preskúmanie.  Napriek 
tomu  sa pri výkone kontrol v rámci ŠZD priebežne kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane 
nefajčiarov, počas roka bolo vykonaných 325 kontrol. Mesačne sa podávajú hlásenia na ÚVZ 
SR o výkone kontroly a uložených sankciách za celý úrad.  
 
 
E. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
Úloha č. 1 
Zabezpečiť kontrolu imunizácie u ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním 
v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade s odporúčaniami SZO 
a krajinami EÚ. 
 
Kontrola imunizácie u ochorení preventabilných očkovaním sa vykonáva každoročne v súlade 
s § 5 – 8 Vyhlášky  MZ SR 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a 
kontrole prenosných ochorení o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení  
a príslušným Odborným usmernením MZ SR Hlavného hygienika SR . 
V priebehu 1. polroka 2009 bola   na pediatrických ambulanciách  priebežne vykonávaná 
kontrola doočkovania detí s dočasnými kontraindikáciami, ktoré boli zistené 
z predchádzajúcej kontroly očkovania.    
O kontrole očkovania detskej populácie v stanovených ročníkoch narodenia boli vopred 
písomne informovaní očkujúci pediatri na 56 ambulanciách okresov Trnava, Piešťany a 
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Hlohovec. Pracovníci odboru epidemiológie podľa vypracovaného harmonogramu vykonali 
štátny zdravotný dozor na ambulanciách očkujúcich lekárov, na ktorých bola fyzicky podľa 
dokumentácie vykonaná kontrola zaočkovanosti detskej populácie proti desiatim ochoreniam 
preventabilných očkovaním, pričom sa sledovala  opodstatnenosť kontraindikácií, kvôli 
ktorým očkovanie nemohlo byť vykonané, ako i  nežiaduce reakcie po očkovaní podľa 
jednotlivých druhov vakcín. V rámci kontroly očkovania bola sledovaná i správnosť 
skladovania vakcín v ambulanciách a dodržiavanie chladového reťazca pri transporte 
a uchovávaní vakcín. O výsledkoch  kontroly očkovania bol vyhotovený na ambulancii 
záznam a výsledky zaočkovanosti detí  podľa jednotlivých ročníkov a druhov očkovania boli 
zaznamenané do tabuliek. 
Po vykonaní okresných kontrol očkovania na všetkých 128 ambulanciách pediatrov tabelárne 
výsledky  boli zosumarizované  za jednotlivé okresy na úrovni spádových RÚVZ. Okresné 
kontroly očkovania  boli spracované  na RÚVZ Trnava do konca novembra 2008  do krajskej 
kontroly očkovania a predložené na ÚVZ SR k vyhodnoteniu kontroly imunizácie za SR. 
Výsledky krajskej kontroly očkovania boli  v písomnej forme predložené krajskému 
odborníkovi pre pediatriu  a krajskej odborníčke pre terénnu pediatrickú prax ako 
i jednotlivým očkujúcim lekárom.   
V rámci pravidelného povinného očkovania sa zaočkovanosť v Trnavskom kraji pohybovala   
v rozpätí od 98,4 % (základné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze)  do 100,0%, 
pričom  okresná zaočkovanosť  sa  pohybovala v nasledovných rozpätiach :    
              Trnava  od 97,5%  (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0%.  
              Piešťany od 97,9%  (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0%.                            
              Hlohovec od 98,2% (základné očkovanie novorodencov proti TBC ) do 100,0 %. 
              Dunajská Streda od 98,4 % (základné očkovanie novorodencov proti TBC)  do  
100,0 %, 
              Senica od 97,2 % (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0 %, 
              Skalica od  98,0% (základné očkovanie proti TBC )  do 100,0 %,  
              Galanta od 98,3 % (základné očkovanie proti TBC)  do 100,0 %.   
 
Úloha č. 2 
Vyhodnotenie zaočkovanosti v regióne RÚVZ Trnava a plnenia ostatných úloh 
Imunizačného programu v SR. 
    
    NIP v SR je zameraný najmä na : 
1. rozvoj a zlepšenie prevencie ochorení preventabilných očkovaním, očkovania, 
monitorovania situácie v oblasti imunizácie 
2. prípravu stratégie a opatrení pre NIP SR, aplikácia očkovacích látok a odporúčaní na 
ich vykonávanie 
3. zhromažďovanie údajov, monitorovanie ochorení preventabilných očkovaním 
4. zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie v problematike imunizácie 
5. odstránenie nedostatkov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v rizikových skupinách 
obyvateľstva (Rómovia, migranti) 
 
Výsledky kontroly očkovania v Trnavskom kraji -  k 31.8.2009 
 
      Očkovanie proti DTP, VHB , HIB a poliomyelitíde                                                  
 
     Základné očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis (DTP), vírusovej hepatitíde B, 
hemofilovým invazívnym infekciám a   poliomyelitíde 
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     Očkovanie v ročníku narodenia 2007 sa vykonalo v jednotlivých okresoch Trnavského 
kraja na 99,8% (okresná zaočkovanosť sa pohybovala od 99,3 % v okrese  Piešťany cez 
99,8% v okresoch  Trnava, Dunajská Streda, Senica do 100,0 %  v  okresoch Hlohovec, 
Galanta, Skalica). 
Z celkového počtu 4866 detí bolo zaočkovaných hexavalentnou vakcínou 4857.  
     Z celkového počtu 4866 detí v tomto ročníku  nebolo očkovaných 9 detí. Pre trvalú 
kontraindikáciu 1 dieťa s onkologickým ochorením. Pre dočasnú kontraindikáciu neboli 
očkované 4 deti (1 x vrodená vývojová chyba, 1 x atopická dermatitída, 1 x postvakcinačná 
reakcia po BCG, 1 x metabolická porucha). Z iných dôvodov nebolo očkovanie vykonané u 4 
detí (1 x dieťa rómskeho pôvodu, 1 x odmietnutie očkovania, 1 x pricestovanie zo zahraničia). 
 
Prvé preočkovanie proti diftérii, tetanu a pertussis – ročník narodenia 2005                     
                                                                                                                                    
      Z celkového počtu  4987 detí  bolo preočkovaných 4973 detí, t.j. 99,7 %,  v tomto ročníku 
sa okresná zaočkovanosť pohybovala od 99,3 % v okrese Piešťany cez 99,7% v okrese 
Dunajská Streda do 99,9 % v okrese Trnava . 
Nezaočkovaných v tomto ročníku bolo 14 detí. Z dôvodu trvalej kontraindikácie neboli 
očkované 2 deti (1 x nefrotický syndróm, 1 x karcinóm pečene), pre dočasnú kontraindikáciu 
2 deti (1 x epilepsia, 1 x opakované ARO) a z  iných dôvodov u 10 detí (7 x rómske deti a 3 x 
odmietnutie očkovania). 
 
Druhé preočkovanie proti diftérii, tetanu a pertussis – ročník 2002                              
 
       Z celkového počtu  4568 detí  bolo zaočkovaných 4559  t.j.  99,8 %.  
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od 99,6% v okrese Dunajská streda do 
100,0% v okresoch Piešťany, Senica , Skalica . 
Preočkovanie nebolo vykonané u 9 detí. Z dôvodu trvalej kontraindikácie neboli očkované 2 
deti 
(1 x muscul. dystrofia, 1 x leukémia), dočasnej kontraindikácie 3 deti (2 x juvenilná 
reumatoidná artritída, 1 x hydrocephalus) a pre iné dôvody neboli očkované 4 deti (2 x 
odmietnutie očkovania, 1 x nedostavenie sa na očkovanie, 1 x prisťahované dieťa zo 
zahraničia).  
 
Tretie preočkovanie proti tetanu ročníky narodenia  1995                                                   
 
Z celkového počtu 5788 žiakov bolo v ročníku narodenia 1995 očkovaných 5776, t.j. 99,8%.  
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od 99,6% v okresoch Hlohovec, Galanta do 
100,0% v okresoch Senica a Skalica.  
Neočkovaných bolo 12 žiakov. Pre trvalú kontraindikáciu nebolo očkované 1 dieťa s DMO. 
Pre  dočasnú kontraindikáciu neboli očkované 3 deti ( 1 x reumatoidná artritída, 1 x 
reumatické ochorenie, 1 x angína) a v rámci iných dôvodov  8 detí (4 x deti rómskeho 
pôvodu, 2 x nedostavenie sa na očkovanie, 2 x pobyt v zahraničí).  
 
Základné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze ročník 2007                                
 
     Z celkového počtu 5206 detí bolo BCG vakcínou zaočkovaných 5098  detí, t.j. 97,9 % . 
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od 97,2 % v okrese Senica  - do 98,4% 
v okrese Dunajská Streda . 
      Celkovo nebolo zaočkovaných 108 novorodencov. Pre trvalú kontraindikáciu nebol 
očkovaný 1 novorodenec vzhľadom na  poruchu bunkovej imunity. Pre dočasné 
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kontraindikácie nebolo očkovaných 94 detí (69 x nedonosenosť, 3 x nízka pôrodná hmotnosť, 
4 x exangvinačná transfúzia, 3 x anémia, 7 x vrodená srdcová vada, 2 x renálne ochorenie, 1 x 
kong. trombocytopatia, 1 x neurologické ochorenie, 1 x hydrocephalus, 1 x pľúcna atrézia, 1 x 
kolostómia, 1 x myelokela).  Pre iné dôvody nebolo očkovanie vykonané u 13 detí (6 x deti 
pricestované zo zahraničia, 2 x odmietnutie očkovania, 3 x rómske dieťa, 1 x pobyt 
v zahraničí, 1 x nedostavenie sa na očkovanie). 
 
Preočkovanie tuberkulín negatívnych detí                       
 
V ročníku narodenia 1997 bolo z celkového počtu 5197 detí vykonaná tuberkulínová skúška 
u 4674 detí. Z celkového počtu 3370 tuberkulín negatívnych detí bolo  BCG vakcínou 
očkovaných 3367, čo tvorí 99,9%.  
Z dôvodu trvalej kontraindikácie neboli očkované 3 deti pre tvorbu keloidov. 
 
V ročníku narodenia 1996 bolo z celkového počtu 5604 detí vykonaná tuberkulínová skúška  
u 5483 detí. Z celkového počtu 4322 tuberkulín negatívnych detí boli BCG vakcínou  
preočkované všetky deti, t.j. 100%.  
 
Očkovanie adolescentov proti vírusovej hepatitíde             
 
Ročník narodenia 1997 s celkovým počtom 5440 detí bol zaočkovaný na 99,2%. V tomto 
ročníku sa okresná zaočkovanosť pohybovala od 98,1% v okrese Piešťany do 100,0% 
v okresoch  Senica a   Skalica.  
Nebolo zaočkovaných 24 adolescentov, z nich 3 pre trvalú kontraindikáciu (2 x DMO, 1 x 
Quinckeho edém). Pre dočasnú kontraindikáciu nebolo očkovanie zahájené u 8 adolescentov 
(2 x pneumónia, 1 x epilepsia, 1 x juvenilná idiopat. artritída, 1 x erysipel, 1 x stav po 
transplantácii kostnej drene, 1 x susp. von Wilebrandova choroba, 1 x časté katary HCD). 13 
adolescentov nebolo očkovaných v rámci iných dôvodov (6 x nedostavenie sa na očkovanie, 3 
x pobyt mimo SR, 2 x dočasne prisťahované deti, 1 x rómske dieťa, 1 x odmietnutie 
očkovania). 
 
 Základné očkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde   
                                                     
      Očkovanie 4905 detí  v ročníku narodenia 2007 sa vykonalo vakcínou PRIORIX na 
99,7%.       
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala od 99,1 % v okrese  Piešťany  do 100% v okresoch 
Hlohovec, Galanta, Skalica.  
Očkovanie nebolo vykonané u  13 detí. Z dôvodu trvalej kontraindikácie u 3 detí (1 x DMO, 2 
x imunodeficientný stav). 3 deti neboli očkované pre dočasnú kontraindikáciu (1 x atopická 
dermatitída, 1 x postvakcinačná reakcia po BCG vakcinácii, 1 x chemoterapia). V rámci iných 
dôvodov nebolo očkovaných 7 detí (3 x odmietnutie očkovania, 2 x pobyt v zahraničí, 2 x deti 
rómskeho pôvodu). 
  
Očkovanie 4959 detí v ročníku narodenia 2006 sa vykonalo vakcínou PRIORIX na 99,9%. 
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od 99,7 %  v okrese  Trnava do 100,0% 
v okresoch  Piešťany, Hlohovec, Senica a Skalica  
Nezaočkovaných bolo 6 detí. Dôvodom trvalej kontraindikácie u 3 detí bola 1 x leukémia,  1 
x onkologické ochorenie, 1 x imunodeficientný stav.  3 deti neboli zaočkované pre iné dôvody 
(2 x pobyt v zahraničí, 1 x odmietnutie očkovania). 
              

794



 

Preočkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde v 12. roku života                                   
 
           Preočkovanie  detí z ročníku narodenia 1997 sa vykonalo na 99,8 %  vakcínou 
PRIORIX.Z celkového počtu 5468 detí bolo preočkovaných 5455 detí. 
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od  99,3 % v okrese Galanta  do 100,0% 
v okresoch   Hlohovec, Senica, Skalica  
Neočkovaných bolo 13 detí. 6 detí pre trvalú kontraindikáciu (2 x DMO, 1 x juvenilná  
idiopatická artritída, 1 x onkologické ochorenie,  1 x epilepsia, 1 x imunodeficientný 
syndróm). 3 deti neboli očkované pre dočasnú kontraindikáciu (2 x postvakcinačná parotitis, 1 
x myasthenia gravis).  4 deti neboli očkované  pre iné dôvody (1 x rómske dieťa, 1 x 
odmietnutie očkovania, 1 x nedostavenie sa na očkovanie, 1 x pobyt mimo SR). 
 
Preočkovanie proti detskej obrne.                     
        
Zo  5788 detí v ročníku narodenia 1995 bolo očkovaných 5776 detí t.j. 99,8%. V jednotlivých 
okresoch bola proporcia očkovaných v okrese Hlohovec 99,6%-ná až 100,0%-ná v okresoch 
Senica a Skalica.  
Preočkovanie nebolo vykonané u 12 detí.Z dôvodu dočasných kontraindikácií.neboli 
očkované 3 deti (1 x juvenilná reumatoidná artritída, 1 x reumatické ochorenie, 1 x angína) a 
pre iné dôvody  9 detí (4 x rómske deti, 2 x pobyt v zahraničí, 2 x nedostavenie sa na 
očkovanie, 1 x  odmietnutie očkovania).  
 
Očkovanie študentov zdravotníckej školy, nadstavby a FZ a SP TU proti VHB              
 
      SZŠ v Trnavskom kraji sú v mestách Trnava, Dunajská Streda a Skalica. 
 
      Z celkového počtu 583 študentiek I. – IV. ročníka denného štúdia SZŠ bolo v sledovanom 
období zaočkovaných 471 študentiek  t.j. 80,8 %, všetky boli očkované tromi dávkami 
vakcíny.  
     Z celkového počtu 124 študentov nadstavby SZŠ v Trnave a v Dunajskej Strede bolo 
v sledovanom období zaočkovaných 120 študentov, t.j. 96,8 %, všetci boli zaočkovaní 3 
dávkami vakcíny. 
    Z celkového počtu 265 poslucháčov I. – V. ročníka  FZ a SP  TU v Trnave bolo 
zaočkovaných 197 poslucháčov, čo predstavuje 74,3 %,všetci boli zaočkovaní tromi dávkami 
vakcíny.  
V 1. ročníku bolo kompletne očkovaných 46 študentov (t.j. 56,8%) z odboru ošetrovateľstva 
a 29 poslucháčov odboru verejného zdravotníctva malo v čase kontroly očkovania podanú 1. 
dávku vakcíny. 
 
Očkovanie novorodencov HBsAg pozitívnych matiek        
                                                 
      Ku dňu 31.8. 2009 bolo z ročníka narodenia 2009 zaočkovaných 13 novorodencov 
HBsAg pozitívnych matiek, z toho 3 deti  boli k danému dátumu zaočkované jednou dávkou 
vakcíny, 8 detí bolo očkovaných dvoma dávkami a 2 deti boli očkované tromi dávkami 
vakcíny proti VHB . Všetkým 13 novorodencom  bol simultánne podaný hyperimúnny 
globulín. 
Z ročníka narodenia  2008 bolo evidovaných 21 novorodencov  HBsAg pozit. matiek, ktorí 
boli  zaočkovaní tromi dávkami vakcíny proti VHB. HBIG bol aplikovaný všetkým 21 
novorodencom.   
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 Očkovanie proti VHB u pacientov hemodialyzačných oddelení                                        
 
      V sledovanom období bolo v nefrologických ambulanciách NsP okresov Galanta, 
Dunajská Streda, Skalica a  v súkromnom hemodialyzačnom stredisku v Hlohovci, Trnave a v 
Piešťanoch v súvislosti s hemodialyzačným  programom  očkovaných  spolu 266 pacientov 
(v r. 2008 - 283 pacientov) – z toho  188 pacientov sa očkovalo po zaradení do HDP a 78 
pacientov  sa očkovalo v príprave do HDP.  
Simultánna aplikácia HBIG u akútne zaradených pacientov do HDP sa nezrealizovala ani 
v jednom prípade . 
 
Očkovanie proti vírusovej hepatitíde B u vybraných osôb, vystavených zvýšenému 
riziku 
nákazy VHB  
                                                                                                                                                       
V období od 1.9. 2008 do 31. 8. 2009 bolo z celkového počtu 1200 osôb vystavených 
zvýšenému riziku nákazy VHB kompletne očkovaných 111 osôb, t.j. 9,3% – z toho 
z celkového počtu 79 kontaktov chorých na VHB bolo očkovaných 40 osôb (t.j. 50,6%), 
z celkového počtu 72 kontaktov nosičov HBsAg bolo očkovaných  37 osôb (t.j. 51,4%), 
z 1039 chovancov zariadení pre mentálne postihnutých bolo kompletne očkovaných 33 
chovancov (3,2%) a v resocializačnom stredisku pre drogovo závislé osoby v okrese Galanta 
bolo z celkového počtu 10 detí zaočkované 1 dieťa (t.j. 10%).  
 
Iné druhy očkovania u detí do 15 rokov života       
                                                               
       V sledovanom období bolo zaočkovaných celkom 16 216 detí, čo predstavuje pokles 
v porovnaní s rokom  2008 o 11,7% ( celkový počet očkovaných detí v roku 2008 bol 18 355 
).  
-  Vakcínou Act Hib neboli očkované deti,   
-  Proti KENC bolo zaočkovaných  spolu 3280 detí,      
-  Proti chrípke bolo zaočkovaných spolu 6969  detí,  
-  Očkovanie proti VH A sa vykonalo u 1100  detí, 
-  Očkovanie proti VH B sa vykonalo u 186 detí,  
-  Očkovanie  VHA + VHB sa vykonalo u 243 detí, 
- Proti meningokokovej meningitíde bolo očkovaných 87 detí, 
- Proti infekciám vyvolaným S. pneumoniae bolo zaočkovaných 3424 detí, 
- Proti infekciám papilomavírusom bolo očkovaných 419 dievčat, 
- Proti infekciám rotavírusom bolo očkovaných 331 detí, 
- Proti varicelle bolo očkovaných 177 detí. 
 
Očkovanie proti chrípke v kolektívnych  zariadeniach                                                      
 
           V sledovanom období sa vykonalo očkovanie proti chrípke vakcínou FLUARIX, 
VAXIGRIP a INFLUVAC spolu u 2999 osôb umiestnených v kolektívnych zariadeniach. 
Zaočkovanosť z celkového počtu 3662 osôb umiestnených v kolektívnych zariadeniach bola 
81,9 %.  
           ( V roku 2008 bola zaočkovanosť proti chrípke u osôb umiestnených v kolektívnych 
zariadeniach 78,8 %.) 
           Podľa vekových skupín sa očkovanie proti chrípke vykonalo nasledovne: 
           Vo vekovej skupine  0-5 ročných bolo zaočkovaných 54 detí, t.j. 67,5 %  z celkového 
počtu 80 detí z tejto vekovej kategórie. 
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           Vo vekovej skupine 6 – 14 ročných  detí  bolo zaočkovaných  135 osôb, t.j. 69,23 %  
z celkového počtu 195 detí z tejto skupiny. 
           Vo vekovej skupine 15 – 19 ročných  bolo zaočkovaných 177 osôb  (83,10 %) 
z celkového počtu 213  osôb tejto vekovej kategórie. 
 Vo vekovej skupine 20 – 59 ročných sa z celkového počtu 1017 osôb zaočkovalo 789, 
čo tvorí 77,58%. 
           Vo vekovej skupine osôb starších ako 60 rokov  bolo z celkového počtu 2157 osôb 
zaočkovaných 1844  t.j. 85,5 %. 
 
V kontrolovanom období bolo z celkového počtu 3662 osôb umiestnených v kolektívnych 
zariadeniach očkovaných proti invazívnym pneumokokovým nákazám  399 osôb, t.j. 10,9 %.  
 
 V rámci pravidelného povinného očkovania sa krajská zaočkovanosť pohybovala              
v rozpätí od 97,2 % (základné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze )  do 100,0%.  
 
V rámci pravidelného povinného  očkovania  sa okresná zaočkovanosť pohybovala v 
nasledovných rozpätiach :    
               TT  od 97,5%  (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0%.  
               PN od 97,9%  (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0%.                            
               HC od 98,2% (základné očkovanie novorodencov proti TBC ) do 100,0 %. 
               DS od 98,4 % (základné očkovanie novorodencov proti TBC)  do 100,0 %, 
               SE od 97,2 % (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0 %, 
               SK od  98,0% (základné očkovanie proti TBC )  do 100,0 %,  
               GA od 98,3 % (základné očkovanie proti TBC)  do 100,0 %.   
 
Sumár kontraindikácií podľa druhov očkovania v jednotlivých okresoch Trnavského kraja. 
 

Okres 
Kontraindikácie 

trvalé dočasné iné dôvody 
neočkovania 

Spolu 

Trnava 5 35 11 51 
 Piešťany 3 15 16 34 
 Hlohovec 0 9 7 16 
 Galanta 7 17 20 44 
 Dunajská Streda 10 21 18 49 
Skalica 0 9 1 10 
Senica 1 16 2 19 
S P O L U : 26 122 75 223 
 
 
F. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  
  
Úloha č. 1: 
Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory, 
karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, dlhodobé, nadmerné 
a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce. 
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1.1.1 
Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
 
Viesť evidenciu rizikových prác za príslušný región podľa Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. 
Prehodnotiť vydané rozhodnutia o určení RP, resp. činností. V rámci ŠZD sledovať pracovné 
podmienky zamestnancov, mieru ich expozície rizikovými faktormi a realizáciu náhradných 
opatrení zo strany zamestnávateľov. 
 
Evidenciu rizikových prác vedieme za región (okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec) pomocou 
programu ASTR, do ktorého pravidelne zadávame údaje o nových pracoviskách 
s vyhlásenými RP, počte zamestnancov, rizikových faktoroch, resp. aktualizujeme údaje na 
základe prehodnotenia vyhlásených rizikových prác. 
V rámci ŠZD sledujeme pracovné podmienky zamestnancov, frekvenciu objektivizácie 
rizikových faktorov, používanie OOPP, realizáciu opatrení na zníženie miery rizika, výsledky 
a intervaly preventívnych lekárskych prehliadok a pod. Upozorňujeme zamestnávateľov 
hlavne na povinnosť prehodnotenia pracovných činností zaradených do 4. ktg rizika, resp. na 
realizáciu potrebných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci 
vykonávajú rizikové práce 4. ktg. 
V termíne od 01.01.2009 – 31.12.2009 sme vykonali 117 previerok v rámci ŠZD. Bolo 
vydaných 33 nových rozhodnutí o zaradení pracovných činností do rizikových prác, 13 
rozhodnutí bolo vydaných na zrušenie a 34 na prehodnotenie rizikových prác. 
 
1.1.2 
Znižovanie  zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov 
 
Uplatňovanie NV SR č.355/2006 Z. z. v znení NV SR č. 300/2007 Z. z. Kontrolovať 
zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe, skladovaní, predaji a zaobchádzaní s 
veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. Zabezpečovať poradenstvo 
a konzultácie pre zamestnávateľov a zamestnancov. 
 
V roku 2009 sme vykonali celkovo v rámci ŠZD 122 previerok zameraných na činnosť podľa 
NV SR 355/2006 Z. z., v znení NV SR č.300/2007 Z. z. v organizáciách, kde sa používajú 
nebezpečné chemické faktory. Previerky boli vykonané v priemyselných podnikoch - 58, 
v poľnohospodárskych organizáciách - 15, v predajniach - 26, v lekárňach – 2, zamerané na 
manipuláciu a skladovanie prípravkov pri regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín - 
8, na nakladanie s  NO – 12, na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami - 1. 
Pri previerkach sa sledovalo skladovanie nebezpečných chemických látok a prípravkov, 
odborná spôsobilosť pracovníkov, spôsob evidencie jedovatých látok a prípravkov, 
vypracovanie prevádzkových poriadkov, podmienky predaja, používanie OOPP, spôsob 
nakladania s nebezpečnými odpadmi.  
Bolo vydaných 11 povolení na používanie veľmi jedovatých látok a prípravkov a 42 povolení 
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.  
   Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu alebo obchodovanie s veľmi jedovatými 
a jedovatými látkami a prípravkami boli vydané po preskúšaní pre 17 žiadateľov, bez skúšok 
pre 81 žiadateľov. 
Pre zamestnávateľov i zamestnancov sme poskytovali konzultácie, týkajúce sa práce 
s nebezpečnými chemickými faktormi. 
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Štátny zdravotný dozor 
na pracoviskách s expozíciou  chemickým faktorom 

(NV SR č. 355/2006 Z.z., v znení NV SR č. 300/2007 Z.z.  )  
P o č e t 

Celkový počet previerok 122 

Kontrolné listy 23 
 
 
1.1.3 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu 
 
Uplatňovanie NV SR č.356/2006 Z.z., v znení NV SR č. 301/2007 Z.z. a NV SR č. 253/2006 
Z.z. Vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogénov 
a mutagénov. Kontrolovať zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri manipulácii s 
chemickými karcinogénmi a mutagénmi. Vytvárať a viesť databázu organizácií, v ktorých sú 
zamestnanci vystavení chemickým karcinogénom a mutagénom.  
V spolupráci s odborom OOHFP objektivizovať expozíciu týmito látkami. 
 
V rámci ŠZD vyhľadávame pracovné postupy a technológie s použitím chemických 
karcinogénov a mutagénov a zamestnávateľov upozorňujeme na povinnosť mať tieto 
pracovné postupy posúdené orgánom verejného zdravotníctva.  
Spolu bolo vydaných 18 súhlasných rozhodnutí na manipuláciu s chemickými karcinogénmi 
a mutagénmi, z toho bolo vydaných 11 rozhodnutí na manipuláciu s azbestom pri búraní 
stavieb.  
V rámci ŠZD a na základe žiadostí bolo v roku 2009 vykonaných 15 previerok pracovných 
postupov a technológií s použitím chemických karcinogénov a mutagénov.  
Pri ŠZD kontrolujeme zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri manipulácii s 
chemickými karcinogénmi a mutagénmi v zmysle príslušných nariadení vlády SR. 
 
 

Štátny zdravotný dozor 
na pracoviskách s expozíciou  chemickým karcinogénom 

a mutagénom vrátane azbestu  
(NV SR č. 356/2006 Z.z. ., v znení NV SR č. 301/2007 Z.z.  a NV SR 

č. 253/2006 Z.z.) 

P o č e t 

Celkový počet previerok 15 

Kontrolné listy 24 
 
 
1.1.4 
Znižovanie  psychickej pracovnej záťaže 
 
Uplatňovanie Vyhlášky MZ SR č.542/2007 Z.z. Priebežne prehodnocovať psychickú 
pracovnú záťaž za účelom zaradenia prác do kategórií rizika z hľadiska nadmernej psychickej 
pracovnej záťaže u vybraných profesií. Evidovať určené rizikové práce. 
 
Vykonali sme kontrolu uložených opatrení za účelom eliminácie psychickej pracovnej záťaže 
3. kategórie u vedúceho výpočtového strediska Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
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Keďže opatrenia boli vykonané a sú dodržiavané, psychická pracovná záťaž u danej 
pracovnej pozície bola znížená a riziková práca zrušená.  
Riešili sme dve žiadosti o uvedenie pracovných priestorov pracovných a dopravných 
psychológov do prevádzky. V oboch prípadoch boli priestory vyhovujúce pre daný typ práce. 
Ďalej sme riešili žiadosť o zaradenie niekoľkých pracovných pozícií spoločnosti Slovenské 
elektrárne a.s., Jaslovské Bohunice do kategórie rizikových prác. Po podrobnom preskúmaní 
povahy navrhovaných pracovných pozícií a hodnotenia psychickej pracovnej záťaže od PZS 
Novapharm, sme zaradili všetkých šesť pracovných pozícií do 3. kategórie rizikových prác.  
Na základe výsledkov prieskumu informovanosti o vplyve psychickej pracovnej záťaže na 
pedagogických pracovníkov z roku 2007, z ktorého vyplynula potreba objektivizácie tohto 
faktora pre ochranu a podporu zdravia pedagógov, sme zaslali výzvy na predloženie 
hodnotenia psychickej pracovnej záťaže pracovných pozícií „pedagogický pracovník – učiteľ 
I. stupňa, učiteľ II. stupňa ZŠ“ vybraným základným školám v regióne (celkový počet 23 ZŠ) 
s termínom do konca augusta 2009. 
Priebežne nám vybrané základné školy predkladali hodnotenia psychickej pracovnej záťaže, 
vypracované zmluvnými PZS. Iné základné školy požiadali o predlženie termínu predloženia 
hodnotení z dôvodu, že sa im nepodarilo zazmluvniť žiadnu PZS. 
Z predložených hodnotení psychickej pracovnej záťaže vyplynulo, že na dvoch základných 
školách sme na základe návrhu o zaradenie prác do tretej kategórie vyhlásili rizikové práce u 
pedagogických pracovníkov – riaditeľ, zástupca riaditeľa a učiteľ I. stupňa ZŠ.  
Iné rizikové práce z hľadiska psychickej pracovnej záťaže na RÚVZ so sídlom v Trnave 
neevidujeme. 
V zmysle §11 písm. n) zákona č.355/2007 Z.z. monitorujeme problémy so spánkom 
u pracovníkov vrcholového manažmentu vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam.  
V súčasnosti prebieha fáza oslovovania manažérov a zberu údajov.  S každým manažérom, 
ktorý súhlasí s účasťou na tomto prieskume, je dohodnuté individuálne stretnutie, počas 
ktorého vyplní dotazníky a test. Výsledky sú v tejto fáze spracovávané individuálne a zaslané 
respondentovi elektronickou poštou.  
Celkové výsledky sa budú vyhodnocovať a spracovávať po zozbieraní vytýčeného množstva 
dát (30 respondentov).  
 

Štátny zdravotný dozor 
na pracoviskách s psychickou záťažou  

(NV SR č. 542/2007  Z.z.) 
P o č e t 

Celkový počet previerok 3 

Kontrolné listy 20 
 
 
1.1.5 
Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného a jednostranného 
zaťaženia 
 
Zdokonaliť prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania z DNJZ. Skvalitniť hodnotenie 
prac. prostredia, prac. podmienok a spôsobu práce zamestnancov vo vzťahu k výskytu 
ochorení z DNJZ. 
 
V roku 2009 sme prešetrovali 3 podozrenia na vznik choroby z povolania z DNJZ. V jednom 
prípade išlo o radiálnu epikondylitídu u výrobnej pracovníčky pracujúcu pri výrobe 
automobilov, u ktorej nepredpokladáme súvis medzi jej pracovnou činnosťou a vznikom 
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ochorenia. V druhom prípade išlo o sy canalis carpi l.dx. ľahkého stupňa, sy bolestivého 
ramena vľavo a radiálnu epikondylitídu vpravo u montážneho robotníka elektromotorov. 
U montážneho robotníka elektromotorov predpokladáme súvis medzi jeho pracovnou 
činnosťou a ochoreniami epikondylitis  radialis  humeri l. dx. a sy canalis carpi l. dx. V štádiu 
riešenia je prešetrovanie podozrenia profesionálneho ochorenia na dg. sy canalis carpi bilat.  
u robotníka výroby transportných regálov a plastových boxov. 
 
1.1.6 
Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci so 
zobrazovacími jednotkami  
 
Uplatňovanie legislatívnej úpravy - nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, 
harmonizovanej s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone štátneho zdravotného 
dozoru.  
 
Cielené previerky zamerané na uplatňovanie NV SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami sme 
v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali v organizáciách Faurecia Slovakia s.r.o., 
Priemyselná 1 v Hlohovci na pracovisku Office - hlavná kancelária a v spoločnosti FINE 
DNC Slovakia s.r.o., Voderady 398 na pracovisku Office.   
V spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o. pracuje spolu 44 administratívnych zamestnancov, 
z toho 29 žien a v spoločnosti  FINE DNC Slovakia s.r.o. pracuje 40 administratívnych 
zamestnancov, z toho 25 žien. 
Na základe previerok môžeme konštatovať, že pracovné miesta spĺňali minimálne 
bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími 
jednotkami uvedených v prílohe č. 1 k NV SR č. 276/2006 Z.z.  
U zamestnancov pracujúcich so zobrazovacími jednotkami neboli zatiaľ zaznamenané zmeny 
zdravotného stavu v súvislosti s vykonávaním uvedenej práce.  
Všetci zamestnanci dostali Dotazník informovanosti zamestnancov zameraný na prácu so 
zobrazovacími jednotkami. 
 
 

Štátny zdravotný dozor 
na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami 

(NV SR č. 276/2006 Z.z.) 
P o č e t 

Celkový počet previerok 2 

Kontrolné listy 84 
 
Úloha č. 2: 
Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
Na úlohe, ktorá sa realizuje už viac rokov, sa RÚVZ Trnava, odbor PPL nezúčastňuje. 
 
Úloha č. 3: 
Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
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rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
 
ŠZD sme zamerali na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav (nariadení vlády) harmonizovaných s právom Európskych 
spoločenstiev a na kontrolu zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov exponovaných 
fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi pri práci.  
 
Spolu sme vykonali 749 previerok, z toho zameraných na posúdenie prevádzok pre občanov 
so zdravotným postihnutím 66, rizikových prác 117, na prácu s chemickými faktormi 122, 
karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi 15, s biologickými faktormi 5, v rámci 
kolaudačného konania 52, v rámci územného konania 28, v rámci uvedenia priestorov do 
prevádzky 296, prešetrenie hlásení podozrení na chorobu z povolania 19, v rámci previerok so 
SIŽP a IP 9, na základe podnetov 20. 
Komplexných previerok bolo 191. 
 
Úloha č. 4: 
Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti prac. zdrav. služby 
zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov 
v súvislosti s prácou. 
 
ŠZD zamerať na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich im z NV SR č. 
458/2006 Z.z. s cieľom zabezpečiť u všetkých zamestnávateľov prostredníctvom týchto 
služieb dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti 
s prácou. 
 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa zameriavame na dodržiavanie plnenia povinnosti 
zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Celkovo sme vykonali 331 previerok 
zameraných na zisťovanie zabezpečenia PZS a spôsob jej zabezpečenia, či už vlastnými 
odbornými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom.  
Úroveň dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov vykonávaným 
pracovnou zdravotnou službou sa zlepšuje.  
PZS posudzujú v prevádzkach faktory pracovného prostredia, vykonávajú resp. zabezpečujú 
objektivizáciu pracovného prostredia meraniami, vypracovávajú prevádzkové poriadky, 
návrhy na zaradenie pracovných činností do kategórií rizikových prác a taktiež upozorňujú 
zamestnávateľov aj na povinnosti vyplývajúce im zo zákona NR SR č. 355/2007. 
Pri výkone ŠZD sa však stále ešte stretávame aj s nespokojnosťou zamestnávateľov s 
činnosťou pracovných zdravotných služieb. Niektoré vykonávajú len preventívne lekárske 
prehliadky u zamestnancov a nezabezpečujú hodnotenie stavu pracovných podmienok a 
faktorov pracovného prostredia. 
 
 
G. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
 
Úloha č. 1: 
Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 
 
Cielené mapovanie environmentálneho hluku sa nevykonáva. V rámci posudzovania návrhov 
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. a zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. sa posudzuje 
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akustická situácia pri výstavbe nových objektov, cestných stavieb a pod. a prípadne sa 
navrhujú protihlukové opatrenia.  
 
Úloha č. 2: 
Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
 
V rámci ŠZD boli riešené nadlimitné hodnoty v mikrobiologických ukazovateľoch v časti 
verejného vodovodu v obci Trebatice. Súčasne prevádzkovateľ ihneď vyhlásil vodu v celej 
obci za úžitkovú a zabezpečil zásobovanie obyvateľov náhradným spôsobom – cisternami.   
Výsledky analýz boli v súlade s NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu okrem 
odberného miesta Wabash – zistené nadlimitné hodnoty v mikrobiologických a senzorických 
ukazovateľoch.  
Prešetrením zo strany prevádzkovateľa (TAVOS, a.s.) bolo zistené, že prípojka verejného 
vodovodu k fy Wabash je prepojená s tlakovou kanalizačnou prípojkou z dosiaľ 
neskolaudovanej časti novostavby RD ( p.č. 1/2 a 1/3 k.ú. Trebatice )   
Zároveň zo strany TAVOS, a.s. bolo odporúčané intenzívne preplachovanie potrubia ako aj 
vnútro areálových rozvodov fy. Wabash. Opakované kontrolné odbery nezistili prekročenie 
hygienických limitov.    
 
Úloha č. 3:  
Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
 
 Monitoring kvality pitnej vody v spotrebisku sa vykonáva podľa nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na 
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a usmernenia ÚVZ SR. 
K 31.12.2009 bolo celkovo vykonaných 31 odberov v rámci PM a 112 odberov v rámci KM. 
V rámci ŠZD bolo vykonaných celkovo 75 odberov. Výsledky analýz sú evidované 
v databáze systému VYDRA. 
V priebehu kúpacej sezóny roku 2009 v okrese Trnava, Piešťany a  Hlohovec neboli 
v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú 
prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.  
 
Z kúpalísk v kúpacej sezóne 2009 bolo celkovo prevádzkovaných 6 zariadení :  
- kúpalisko Castiglione – Trnava 
- kúpalisko Kamenný mlyn - Trnava       
- kúpalisko Zámocká záhrada - Hlohovec      
- kúpalisko EVA Piešťany         
- kúpalisko Cífer – Pác    
- kúpalisko Dobrá Voda    
 
V prevádzke neboli: Kúpalisko Koplotovce, Horné Orešany – Majdánske, Sĺňava Piešťany 
a Slávia Trnava. 
Počas sledovania kvality vody určenej na kúpanie boli zistené nedostatky na kúpalisku Slávia 
Trnava – zistené opakované nadlimitné hodnoty bazénovej vody.  
V prípadoch zistenia prekročenia stanovených limitov v mikrobiologických ukazovateľoch 
bol zabezpečený opakovaný kontrolný odber.  
Kontrolné odbery boli vykonávané aj v rámci ŠZD, zamerané hlavne na mikrobiologickú 
kvalitu bazénovej vody. ŠZD bol zameraný aj na prevádzkovo – hygienický režim, 
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prevádzkovú dokumentáciu, čistotu a vybavenosť zariadení. Celkovo bolo odobratých 118 
vzoriek vôd z vnútorných aj vonkajších bazénov v roku 2009. 
 
Úloha č. 4: 
Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre 
potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
 
 Informačný systém t. č. ešte nie je zavedený, z toho dôvodu sa v tejto oblasti 
nevykonávali žiadne aktivity.  
 
 
LABORATÓRNE  ZLOŽKY  OBJEKTIVIZOVANIA  FAKTOROV  
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK  
 
Laboratóriá OOHFP RÚVZ so sídlom v Trnave v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečujú objektivizáciu vzoriek životného 
a pracovného prostredia mikrobiologickými, biologickými, senzorickými, chemickými 
a fyzikálnymi skúšobnými metódami. Tieto činnosti sú súčasťou štátneho zdravotného 
dozoru, potravinového dozoru a rozhodovacej činnosti regionálnych úradov v rámci regiónov 
okresov Trnavského kraja – RÚVZ so sídlom v Trnave, Senici, Galante a Dunajskej Strede. 
Laboratóriá OOHFP sa svojou činnosťou v období 01.01. – 31.12.2009 spolupodieľali na 
plnení nasledovných úloh: 
 
 
Odbor/oddelenie Názov úlohy Participácia RÚVZ Trnava 

 
Odbor  

objektivizácie 
a hodnotenia 

faktorov 
prostredia 

A1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach 
v súlade s novou legislatívou nezávislý 
a objektívny výkon štátneho zdravotného 
a potravinového dozoru. 

Vyšetrovanie vzoriek potravín 
v mikrobiologických, senzorických 
a chemických ukazovateľoch. 
Počet vzoriek: 5 354 

Odbor 
objektivizácie 
a hodnotenia 

faktorov 
prostredia 

A6. Zabezpečovať výkon potravinového 
dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín 
s osobitným zreteľom na kontrolu 
dodržiavania mikrobiologických kritérií 
a systémov správnej výrobnej praxe nad 
zdravotnou bezpečnosťou potravín na 
osobitné diétne použitie vrátane potravín pre 
celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, 
potravín pre dojčatá a malé deti, vo 
výživových doplnkoch ako i v prostredí 
potravinárskych výrobní a zariadení 
spoločného stravovania 

Vyšetrovanie vzoriek potravín 
v mikrobiologických 
ukazovateľoch. 
Počet vzoriek: 5 093 

Odbor 
objektivizácie 
a hodnotenia 

faktorov 
prostredia 

A8. Presadzovanie preventívnych opatrení 
v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami, 
ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlorované bifenyly, 
rezíduá pestcídov, ťažké kovy, mykotoxíny 
s osobitným zreteľom na potraviny na 
osobitné výživové účely, vrátane potravín pre 

Vyšetrovanie vzoriek potravín na 
obsah dusičnanov, dusitanov 
a ťažkých kovov. 
Počet vzoriek: 219 
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dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové 
druhy potravín. 

Odbor 
objektivizácie 
a hodnotenia 

faktorov 
prostredia 

H4. Monitorovať kvalitu pitných vôd 
u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 

Vyšetrovanie vzoriek pitných 
a rekreačných vôd 
v mikrobiologických, biologických 
a chemických ukazovateľoch. 
Počet vzoriek: 1 295 

 
 
Úloha č. I1: 
Zabezpečovať rozvoj laboratórnych zložiek úradov verejného zdravotníctva na 
zabezpečenie úloh štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru pri 
objektivizácii faktorov životných podmienok podľa najnovších poznatkov vedy 
a výskumu.  
 
 Bez pridelených investičných finančných prostriedkov je veľmi ťažké plniť túto úlohu. 
V roku 2009 bola táto úloha vykonávaná podľa možností pridelených finančných 
prevádzkových prostriedkov. 
 
Úloha č. I2: 
Zabezpečovať činnosť národných referenčných centier vo verejnom zdravotníctve 
v oblasti objektivizácie faktorov životných podmienok.  
 
RÚVZ so sídlom v Trnave nezabezpečuje činnosť národného referenčného centra.  
 
Úloha č. I3: 
Vypracovať analýzu a štúdiu uskutočniteľnosti vytvorenia informačnej siete laboratórií 
verejného zdravotníctva, miesta a úlohy laboratórií ÚVZ SR, RÚVZ a NRC. 
 
Cestou zasadnutia Pracovnej skupiny pre chemometriu, ktoré sa konalo 03.12.2009 na RÚVZ 
so sídlom v Banskej Bystrici, bola pripomienkovaná nutnosť vytvorenia informačnej siete 
laboratórií. 
 
Úloha č. I4: 
Spolupracovať so SZU v Bratislave na príprave koncepčných odborných podkladov 
nutných pre odborné zabezpečenie pregraduálneho štúdia a postgraduálneho 
vzdelávania pracovníkov verejného zdravotníctva v odbore objektivizácie faktorov 
prostredia.  
 
RÚVZ so sídlom v Trnave nespolupracuje so SZU v uvedenej oblasti. 
 
Úloha č. I5: 
Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku objektivizácie faktorov 
prostredia.  
 
RÚVZ so sídlom v Trnave nevykonáva uvedenú činnosť. 
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A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN OBLASŤ 
HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A KOZMETICKÝCH 
VÝROBKOV 
 
Charakteristika: 
Oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov v problematike  
verejného zdravotníctva sa zaoberá úlohami v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
populácie. Posilňovanie starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva a zdravotne bezpečné 
potraviny je jednou z hlavých  úloh v uvedenej oblasti, vychádzajúcich   z celoeurópskych  
strategických cieľov a dokumentov  ako sú  Zdravie 21. storočia a Biela kniha bezpečnosti 
potravín. 
 
Ciele: 
K hlavným cieľom oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
patria v oblasti starostlivosti o výživu a zdravotne bezpečné potraviny: 
1.  Posilňovanie a rozvíjanie výživovej stratégie, zameranej na zabezpečenie optimálneho 
zdravia, osobitne u populácie s  nízkym príjmom a počas kritických období života, ako sú 
obdobie detstva, tehotenstva a dojčenia a staršieho veku 
2. Posilňovanie a rozvíjanie stratégie udržateľného prísunu potravín na zabezpečenie 
dostatočného množstva potravín dobrej nutričnej  kvality 
3. Posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu 
posilnenia prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiálnou, na všetkých 
stupňoch potravinového reťazca od prvovýroby po predaj.  
Jedným zo základných dokumentov v oblasti starostlivosti o zdravú výživu je „Program 
ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“, prijatý uznesením vlády SR č. 894 zo 
13. 10. 1999. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky sleduje 
zlepšenie súčasného štandardu výživy v priamej nadväznosti na zdravotnú situáciu 
obyvateľov, pričom vychádza z dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie a najmä 
z Národného programu podpory zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. 
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR 
v zmysle uvedených cieľov vykonávajú podľa § 23 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov potravinový dozor na výrobou, manipuláciou 
a uvádzaním do obehu  potravín a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravotníctva štátny zdravotný dozor nad zariadeniami spoločného 
stravovania a kozmetickými výrobkami.  
 
Úlohy: 
 
 1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý  
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
Podľa aktualizovaného plánu úradnej kontroly potravín na rok 2009 a upraveného na 
podmienky nášho úradu sa vykonávala  úradná kontrola v potravinárskych prevádzkach podľa 
kompetencii vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a v zariadeniach 
spoločného stravovania. Kontroly sa vykonávali pravidelne, na základe  rizika vyplývajúceho 
z kategorizačného zaradenia potravinárskej prevádzky,  po prijatí podnetu na výkon úradnej 
kontroly  a v rámci mimoriadnych  úloh.  Celkovo bolo vykonaných 390 úradných kontrol 
v potravinárskych výrobniach , maloobchode a v zariadeniach spoločného stravovania. Podľa 
plánu úradnej kontroly potravín bol vypracovaný plán odberu vzoriek, na základe ktorého 
bolo odobratých celkovo 210 vzoriek potravín a 2  vzorky  materiálov a predmetov 
prichádzajúcich do styku s potravinami. Z celkového počtu bolo 7 vzoriek nevyhovujúcich, čo 
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predstavuje 3,3%.  Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného 
zdravia v znení neskorších predpisov, bolo uložené 1 opatrenie na mieste, 1 bloková pokuta 
v hodnote 18 €  a uložené 3 sankcie v hodnote 610 €. Počas úradnej kontroly potravín boli 
uložené 2 blokové pokuty v hodnote 48 €.  Počas roka bolo vykonaných  43 úradných kontrol 
v rámci mimoriadnych úloh. Cielené kontroly boli vykonávané v obchodných centrách 
hypermarketov a supermarketov, na čerpacích staniciach a v domovoch dôchodcov 
a v domovoch sociálnej starostlivosti. V spolupráci  s pracovníkmi SOI boli vykonávané 
kontroly na trasách cestovného ruchu, zamerané na hygienu sociálnych zariadení. 
Na základe plánu úradnej kontroly boli vykonávané počas roka audity v potravinárskych 
prevádzkach . Celkovo bolo vykonaných 6 auditov.  
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúcich z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20. 
6. 2001, úloha B. 2) 
V rámci tohto programu sa naďalej podieľame  na plnení projektu „ Sledovanie výživového 
stavu vybraných skupín dospelej populácie SR“. Projektu sa zúčastnilo 80 respondentov. Boli 
to hlavne pracovníci potravinárskych prevádzok v našom okrese. Počas stretnutí boli poučení 
o zásadách správnej výživy. 
 
3. Zabezpečiť na všetkých Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR  
skvalitnenie poradenských činností zameraných na  
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
            Úloha sa plní priebežne prostredníctvom poradní zdravej výživy v spolupráci 
s pracovníčkami  oddelenia podpory zdravia.  Klienti poradne zdravej výživy sú usmerňovaní 
v stravovacích návykoch v spojení s pracovnou záťažou a pohybovou aktivitou. Poradenstvo 
v oblasti správnej výživy sa uskutočňuje  spoločne  s pracovníčkami poradne zdravia  -  školy 
/ prednášky pre učiteľov / , potravinárske prevádzky  / plnenie projektu / a pri individuálnych 
konzultáciách.  
      Počet klientov poradne zdravia – 110 
 
4. Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 
nutričných  látok 
Dať do povedomia ľudí potraviny s obsahom nutričných látok a poukázať na ich  význam 
v stravovaní. V priebehu roka prebehli konzultácie s prevádzkovateľom  zariadenia 
spoločného stravovania  o zriadení prevádzky „fresh food“. 
 
5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov  vo 
výžive  
V prípade zistenia nových skutočností upovedomiť príslušné kompetentné     orgány.  
 
6. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou          
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky  
Výkon úradnej  kontroly potravín  pri  epidemiologicky rizikových skupinách potravín je  
vykonávaný v potravinárskych prevádzkach s výrobou týchto druhov potravín a v predajniach 
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potravín.  Kontroly sú zamerané na dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe, osobnú 
hygienu a prevádzkovú hygienu. Zdravotná bezpečnosť potravín je  kontrolovaná odberom 
vzoriek. V rámci plánu odberu vzoriek bolo odobratých 125 vzoriek týchto druhov potravín, 
z toho 40 vzoriek zmrzlín, 27 vzoriek lahôdkarských výrobkov, 34 vzoriek cukrárskych 
výrobkov, 22 vzoriek detskej a dojčenskej výživy, 2 vzorky výživových doplnkov a 1 vzorka 
potravín určených pre celiatikov. Mikrobiologickým ukazovateľom nevyhoveli 4 vzorky 
zmrzlín a 1 vzorka detskej a dojčenskej výživy.  
     
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
Počas výkonu ŠZD nad kozmetickými výrobkami sme sa  zamerali na správne          
označovanie kozmetických výrobkov podľa NV č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Na základe usmernenia 
ÚVZ SR na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými 
výrobkami v roku 2009 a plánu odberu vzoriek sme uskutočnili v  odber 5 vzoriek výrobkov 
na ochranu pred slnečným žiarením a výrobky, ktoré deklarujú prítomnosť UV filtrov.  
     V rámci úlohy sledovanie vybraných regulovaných látok v určených kozmetických 
výrobkoch v rámci programu na ochranu zdravia „ Bezpečnosť kozmetických výrobkov pre 
deti „ sme odobrali  11 vzoriek kozmetických  výrobkov  pre deti na mikrobiologický rozbor : 
sledované ukazovatele -  CPM, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus 
aureus  a na  chemický rozbor : deklarované konzervanty . Výsledky analýz vyhovovali 
požiadavkám legislatívy .    
    
8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxín,y s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín/  
Podľa podrobného  plánu odberu vzoriek potravín v rámci výkonu úradnej kontroly   potravín 
v roku 2009 pre okres Veľký Krtíš  sme zabezpečili  odber 5 vzoriek dojčenskej a detskej 
výživy, 4 vzoriek pramenitých vôd a balených pitných vôd, 6 vzoriek minerálnych vôd na 
vyšetrenie množstva dusičnanov a dusitanov. Odber  5 vzoriek dojčenskej a detskej výživy  na  
vyšetrenie  patulínu a mykotoxínov. Ťažké kovy / Pb, Cd, Hg / boli vyšetrené v  2 vzorkách 
výživových doplnkov, v 2 vzorkách bylinných čajov, v 4 vzorkách pramenitých vôd a v 6 
vzorkách minerálnych vôd. V rámci týchto úloh  sme uskutočnili odber 2 vzoriek zameraný 
na prítomnosť ťažkých kovov / kadmium / vo vybraných druhoch potravín – oriešky - 
v zariadení spoločného stravovania. Nebol zaznamenaný prekročený limit v sledovaných 
ukazovateľoch. 
       
9. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.  
Viacročný národný plán úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva 
potravín bol rozpracovaný  na podmienky  okresu  Veľký Krtíš  v priebehu roka plnený. 
Úradné kontroly boli pravidelne zadávané do informačného systému v hygiene výživy. 
 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
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Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
       
      Na základe hlásení rýchleho výstražného systému pre potraviny (RASFF) a kozmetické 
výrobky (RAPEX) sa vykonávali kontroly zamerané na zistenie prítomnosti zdraviu 
škodlivých potravín alebo nebezpečných kozmetických výrobkov  v distribučnej sieti okresu 
Veľký Krtíš. O zistených skutočnostiach  a prijatých opatreniach sú  zasielané správy na ÚVZ 
SR.  V rámci RASFF bolo vykonaných 7 kontrol. V rámci  hlásení RAPEX  bolo šetrených 
67  nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu. Vykonaných bolo 107 kontrol.  Ich 
prítomnosť na trhu  nebola zistená.  
 
 
C) OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Úlohy 
 
1.Zabezpečiť plnenie projektov NPPZ na všetkých úrovniach spoločnosti na roky 2006-
2010 
 
Táto úloha nie je v kompetencii nášho úradu. 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia 
 
- v projekte „Chcem byť dobrou matkou“ plánujeme opäť pokračovať, doteraz  prebehli 
informačné rokovania so starostami obcí, v ktorých žije väčší podiel obyvateľov rómskej 
národnosti 
- realizovali sme cyklus prednášok s dotazníkmi pre rómske dievčatá  pre špeciálnu základnú 
školu s prevahou rómskych detí (o znalosti 13. až 15.roč. dievčat o znalosti antikoncepcie )  
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti  širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
 
- zabezpečili sme šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané na 
podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov SR uverejňovaním zdravotno-výchovných 
článkov v regionálnom týždenníku Pokrok, väčšinou pri príležitosti významných dní WHO  
 
4. Pripraviť a realizovať komplexný program podpory zdravia znevýhodnených skupín 
populácie 
 
Táto úloha nie je v kompetencii nášho úradu. 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory 
zdravia a preventívnych programov podpory zdravia   
 
Táto úloha nie je v kompetencii nášho úradu. 
 
6. Priebežne  sledovať zdravotný stav obyvateľov SR v zmysle uznesenia vlády SR 
 
- pripravujeme Správu o zdravotnom stave obyvateľstva okresu, ktorá bude predložená 
riaditeľovi ÚVZ SR pravidelne každé tri roky  
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7. Priebežne stanovovať indikátory a  determinanty  zdravia, sledovať, hodnotiť 
s analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
- v poradni zdravia priebežne stanovujeme základné indikátory zdravia a rizikové faktory 
chronických ochorení obyvateľov okresu Veľký Krtíš. 
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 
- v našom okrese sa nenachádza žiadna vysoká škola, študentov VŠ vzdelávame individuálne 
pri návšteve poradne zdravia 
- vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia zabezpečujeme distribúciou zdravotno-
výchovných materiálov do ambulancií lekárov prvého kontaktu, pediatrov a dorastových 
lekárov 
- vzdelávanie pedagógov realizujeme prostredníctvom prednášok a besied priamo na školách 
- vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia realizujeme prostredníctvom 
jednotlivých projektov úradov verejného zdravotníctva 
 
9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku 
dopadu na verejné zdravie v SR 
 
Táto úloha nie je v kompetencii nášho úradu. 
 
9. Pripraviť návrh zákona o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia ......... 
 
- vyjadrili sme svoje pripomienky 
 
10. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 
s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010 
 
Táto úloha nie je v kompetencii nášho úradu. 
 
11. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
 
- návrh sme preštudovali, nemali sme k nemu pripomienky 
 
 
D) OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Charakteristika 
Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové 
opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch 
zdravia, starostlivosť o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu správneho životného 
štýlu detí a mládeže a výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru. 
 
Ciele 
Dosiahnuť ozdravenie výživy a tým účinne predchádzať výskytu viacerých tzv. civilizačných 
ochorení, najmä srdcovocievnych a niektorých nádorových so závažnými celospoločenskými 
a ľudskými dopadmi. 
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Podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže mohlo 
plniť svoje funkcie (optimalizovanie režimu výživy, sociálna úloha pre rodiny so 
zamestnanými matkami, výchovno-vzdelávacia úloha), čo bude mať v konečnom dôsledku 
pozitívny dopad na zdravie. 
 
Úloha č. 1: 
Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti.  
      Úloha sa plní priebežne. Podporujeme vytváranie optimalizovania podmienok režimu 
stravovania detí a mládeže  s odporúčaním  vhodných pokrmov pre jednotlivé vekové skupiny 
detí a mládeže. 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru odborná pracovníčka oddelenia hygieny detí 
a mládeže kontrolovala zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach spoločného stravovania 
pre deti a mládež, zaraďovanie čerstvého ovocia a zeleniny do jedálneho lístka a poskytovala 
vedúcim školských jedální konzultácie ohľadom zásad racionálnej výživy. Zostava jedálnych 
lístkov je v súlade so zásadami zostavovania jedálnych lístkov v zariadeniach školského 
stravovania, strava sa pripravuje podľa Záväzných materiálno-spotrebných noriem pre školské 
a vysokoškolské stravovanie schválených Ministerstvom školstva SR.  Pri previerkach 
v školských jedálňach je kontrolované aj zabezpečenie pitného režimu stravujúcej sa mládeže 
s dôrazom na zdravotne vyhovujúce nápoje. Na porade vedúcich školských jedální 
organizovanej Krajským školským úradom v Banskej Bystrici boli zúčastneným poskytnuté 
informácie o princípoch zostavovania jedálnych lístkov a ďalšie dôležité informácie ohľadom 
zloženia výživy detí a mládeže vrátane povinnosti označovania alergénov v potravinách a na 
jedálnych lístkoch v zmysle Výnosu MP a MZ SR  o označovaní potravín. 
V 17. kalendárnom týždni bol v 3 materských školách v okrese Veľký Krtíš realizovaný 
projekt ÚVZ v SR na rok  2009 č.  4.5. – Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových 
preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených 
s konzumáciou jedál. Súčasne bola odobratá celotýždňová strava z 2 predškolských zariadení 
(mestskej a vidieckej) na laboratórny rozbor na stanovenie energetickej hodnoty a na 
stanovenie vybraných chemických ukazovateľov. Samostatne boli odobraté aj podávané 
nápoje na stanovenie farbív.    
 
Úloha č. 2: 
Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy. 
      Úloha sa plní priebežne. Odborná pracovníčka oddelenia hygieny detí a mládeže v rámci 
výkonu štátneho zdravotného dozoru vykonávala kontrolu zostavovania jedálnych lístkov 
v rôznych vekových kategóriách mladej generácie a správne zloženie živín, dodržiavanie 
a vedenie písomnej dokumentácie vypracovaných  HACCP plánov a prevádzkových 
poriadkov stravovacích zariadení na zabezpečenie zdravotne nezávadnej stravy určenej pre 
deti a mládež. Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania určeného pre deti a mládež  
podľa platných legislatívnych predpisov sú povinní pri voľbe stravy vychádzať z vekových 
potrieb stravovanej skupiny, prihliadať na vhodný výber surovín, ročné obdobie, čas, keď sa 
má poskytovať stravovanie, a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav 
stravovaných detí a mládeže. 
 
Úloha č. 3: 
Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci  školského stravovania. 
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      Úloha sa plní priebežne. Podporujeme realizáciu mliečneho programu na základných 
školách a v školských zariadeniach. Vedúce školských jedální v okrese Veľký Krtíš sú 
priebežne informované o možnosti poskytovania pomoci na podporu spotreby mlieka 
a mliečnych  výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou 
školskou dochádzkou, školský  mliečny program napriek týmto snahám na školách 
a v predškolských zariadeniach v okrese Veľký Krtíš sa nerealizuje. 
Do jedálneho lístka v rámci desiat resp. olovrantu v predškolských zariadeniach je pravidelne 
zaradené mlieko resp.  mliečne výrobky, pre žiakov základných škôl je mlieko a mliečne 
výrobky podávané s desiatou resp. k obedu.  
Vedúce školských jedální pri výkone ŠZD sú upozornené na dôležitosť konzumácie mlieka 
a mliečnych výrobkov za účelom získavania dostatočného množstva vápnika pre vyvíjajúci sa 
organizmus detí a mládeže.  
 
Úloha č. 4: 
Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov. 
       Úloha sa plní priebežne,  je realizovaná súčasne s úlohou č. 1. 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sledujeme zabezpečenie pitného režimu žiakov a detí 
počas celého pobytu v zariadení,  pitie zdravotne vyhovujúcich nápojov a spôsob ich 
podávania. Formou besied a prednášok pracovníčky oddelenia Poradenského centra podpory 
zdravia upozornili skupinu mladej generácie na dôležitosť prijímania dostatočného množstva 
tekutín so zameraním na zdravotne vyhovujúce nápoje. Pri realizácii projektu ÚVZ SR č. 4.5. 
– Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR 
a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál boli na laboratórny 
rozbor – stanovenie farbív- odobraté podávané nápoje určené na zabezpečenie pitného režimu 
detí predškolských zariadení z 1 mestskej a 1 vidieckej materskej školy. 
 
Cieľ 
Podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladých ľudí, a tým docieliť ich vyšší záujem 
o aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí - pohybová aktivita vrátane športovej 
činnosti, či už na úrovni záujmovej alebo organizovanej, cieľavedomé a zmysluplné trávenie 
voľného času (záujmová činnosť), čo okrem priameho pozitívneho dopadu na zdravie vytvorí 
optimálne podmienky aj na obmedzovanie požiadavky mladých ľudí po drogách (alkohol, 
tabak, nelegálne drogy). 
 
Úloha č. 5: 
Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam. 
      Úloha sa plní priebežne. V školách a v školských zariadeniach sú v rámci štátneho 
zdravotného dozoru vykonávané   námatkové kontroly dodržiavania zákazu fajčenia podľa 
zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Pracovníčky oddelenia Poradenského centra podpory zdravia  
uskutočňovali na školách prednášky na aktuálnu tému v boji proti závislosti alkoholu 
a drogám. Na základných školách a v Centre voľného času prevádzkovaných v okrese Veľký 
Krtíš sú v činnosti rôzne záujmové krúžky vrátane športových aktivít, ktoré slúžia na 
zmysluplné trávenie voľného času žiakov. 
 
Úloha č. 6: 
Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov 
zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov 
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a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti. 
        Úloha sa plní priebežne podľa usmernení ÚVZ SR. Oddelenie hygieny detí a mládeže 
v rokoch 2006 a  2007 sa zapojilo do školského prieskumu o alkohole a drogách TAD 2 a 3 
a ESPAD. Dotazníky získané od žiakov boli zaslané na ďalšie vyhodnotenie na Úrad 
verejného zdravotníctva SR. V priebehu roka 2009 epidemiologický prieskum nebol 
realizovaný. 
 
 
F) OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
Úlohy: 
1. Plánovať organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ. 
V rámci plnenia úlohy národného imunizačného programu pracovníci  oddelenia 
epidemiológie vykonajú fyzickú kontrolu zaočkovanosti detskej populácie vo všetkých 
ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast. V rámci kontroly bude sledovaná 
fyzická zaočkovanosť detí podľa jednotlivých vekových skupín, bude vykonaná kontrola 
dodržiavania chladového reťazca, vedenie evidencie zaočkovanosti, ako i typy chladničiek 
v jednotlivých ambulanciách. V  roku   2009 sme informovali verejnosť prostredníctvom 
letákov na detských ambulanciách o povinnom pravidelnom očkovaní detí  v jednotlivých 
vekových skupinách. 
 
 
G) OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, DNJZ, 
psychická pracovná záťaž) najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
V rámci ŠZD sa vykonáva kontrola v prevádzkach s rizikovými prácami. Jedná sa 
hlavne o rizikové faktory: hluk, prach, nebezpečné chemické faktory, karcinogénne 
a mutagénne faktory. Zamestnávatelia v spolupráci s PZS vypracovali prevádzkové 
poriadky a posudok o riziku pre jednotlivé nebezpečné faktory. Boli chválené 
prevádzkové poriadky spolu s posudkami o riziku v zmysle Nariadenia vlády č. 355/2006 
Z.z. § 11 cit. nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci vo firmách TECHNOGYM E.E. priemyselný park Malý 
Krtíš, IKE Pôtor výroba autoplachiet, SISME SLOVAKIA, s.r.o. malý Krtíš-výroba 
elektromotorov, AMARANTE s.r.o. Kiarov - výroba eurookien,  FORVIN s.r.o. Vinica, 
MEDEA BROKER vo Veľkom Krtíši, LIAZ s.r.o. Veľký Krtíš-výroba náhradných 
dielov. 
Zamestnanci sú raz ročne preškolení zamestnávateľom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, o účinku rizikových faktorov na organizmus a o dôležitosti používania OOPP. 
Určené preventívne opatrenia slúžia na zníženie expozície rizikovým faktorom pri práci – 
striedanie pracovníkov pri jednotlivých pracovných operáciach a zavedenie nových 
technologických postupov podľa možností. 
Pracovníci pravidelne absolvujú lekárske preventívne prehliadky, pri poškodení zdravia sú 
preradení na prácu mimo RF.  
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2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
–    zdravé pracoviská 
V jednotlivých prevádzkach je štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu pracovných 
podmienok a pracovného prostredia. V spolupráci so zamestnávateľom je vykonaná 
objektivizácia pracovného prostredia a sú určené preventívne opatrenia na ochranu zdravia 
zamestnancov. Väčšinou sa jedná o zavedenie modernejších a kvalitnejších technologických 
zariadení, o zníženie exponovaných pracovníkov na pracoviskách s rizikovými faktormi ako 
aj o skrátenie času expozície.  Pracovníci pri nástupe do práce a následne 1x ročne sú 
preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o účinnosti používania OOPP na 
ochranu zdravia. 
 
3. Zabezpečiť efektívny ŠZD v oblasti ochrany zdravia pri práci zameraný na kontrolu 
plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav 
harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah špecializovaných 
odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri práci 
 V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva dozor na jednotlivých pracoviskách. Previerky sú 
zamerané hlavne na pracoviská, kde sú vyhlásené rizikové práce. Najčastejším rizikovým 
faktorom sú hluk a nebezpečné chemické faktory. V týchto prevádzkach sa 1x ročne 
vykonáva kompletná previerka pracovného prostredia zameraná na dodržiavanie určených 
preventívnych opatrení na zníženie expozície pracovníkov rizikovým faktorom, používanie 
OOPP na ochranu zdravia a zisťuje sa úroveň vedomostí zamestnancov o účinku rizikových 
faktorov na organizmus. Pri novovzniknutých prevádzkach je tiež vykonaná objektivizácia 
pracovného prostredia a pracovných podmienok, v prípade potreby sú určené preventívne 
opatrenia na ochranu zamestnancov hlavne  v oblastiach stavebníctva, poľnohospodárstva 
a zdravotníctva.  
Nedodržanie podmienok a opatrení, ktoré sú predpísané pri práci s azbestom sme zistili 
v priestoroch bytového domu vo Veľkom Krtíši, kde sa vykonávalo odstraňovanie 
stupačkových rúr z azbestocementového materiálu. Pri demontáži sa používali vŕtačky, 
kladivá a iné pracovné nástroje, pričom dochádzalo k narušeniu celistvosti 
azbestocementového materiálu a úniku azbestových vlákien do interiéru bytov, ako aj vo 
vonkajšom prostredí, kde bol materiál voľne skladovaný. Zamestnanci nepoužívali pri práci 
žiadne OOPP a mohli byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, 
pričom neboli zabezpečené žiadne technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré by vylúčili 
alebo znížili expozíciu zamestnancov azbestu na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.  
Postupovali sme podľa  § 57 ods. 47 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. a Stavebnému 
bytovému družstvu vo Veľkom Krtíši, ktoré práce vykonávalo bola uložená pokuta vo výške 
5 000 € .  
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou 
V rámci ŠZD sa vykonáva aj kontrola činností PZS v jednotlivých prevádzkach. Zistilo sa, že  
pracovné zdravotné služby svoju činnosť v jednotlivých organizáciach vykonávajú 
dodávateľským spôsobom. Zabezpečujú dohľad nad pracovnými podmienkami a pracovným 
prostredím, spolupracujú so zamestnávateľom pri objektivizácii rizikových faktorov na 
pracovisku.  Na pracoviskách, kde sú vyhlásené rizikové práce, vykonávajú  vstupné 
aj preventívne lekárske prehliadky. Napriek tomu , že povinnosť mať PZS je legislatívne 
zakotvená už dlhšie obdobie, stále sa stretávame s prípadmi, keď firma s väčším počtom 
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zamestnancov, ktorí navyše vykonávajú aj rizikové práce nemá zabezpečenú pracovnú 
zdravotnú službu. 
 
 
H) OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
1. Realizovať akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III (NEHAP 
III) s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
 
Odpočet plnenia úlohy 
Pri riešení úlohy môžme vychádzať z existujúcich informácií a postupne ich rozvíjať podľa 
súčasného stavu. Dusičnany sú v našom okrese  najčastejšie  nedodržaným ukazovateľom s 
najvyššou medznou hodnotou v pitnej vode, čo sa týka individuálnych studní zásobujúcich 
14 702 obyvateľov, ale aj dvoch malých vodovodov v obciach Malá a Veľká Čalomija 
zásobujúcich 854 obyvateľov. Známym a preukázaným zdravotným rizikom je v tejto 
súvislosti vznik (kojeneckej) methemoglobinémie. Problematikou zdravotného rizika 
z dusičnanov v pitnej vode, vrátane methemoglobinémie sme sa na našom ŠZÚ intenzívne 
zaoberali v rokoch 1996-1998, keď bolo vyšetrených 327 vzoriek pitnej vody 
z individuálnych vodných zdrojov, ktoré boli používané na prípravu dojčenskej mliečnej 
výživy. Všetky prípady vyšetrení vody boli vykonané pri narodení detí a bola zistená 81,6% 
mikrobiologická závadnosť a 69,1% chemická závadnosť pitnej vody, ktorá mala byť použitá 
na prípravu kojeneckej výživy. V predchádzajúcich  rokoch bol zmapovaný výskyt kojeneckej 
alimentárnej methemoglobinémie v našom okrese v rokoch 1994-2006 a bol porovnaný 
s výskytom kojeneckej methemoglobinémie v ČR. Vybudovanie nového vodovodu na 
zásobovanie obcí Poiplia pitnou vodou s predpokladaným spustením skúšobnej prevádzky do 
konca septembra 2010 a kolaudáciou stavby do konca roka 2010 predpokladá zlepšenie 
situácie v zásobovaní pitnou vodou. Avšak zlá sociálna situácia rodín, ktoré nemajú dostatok 
finančných prostriedkov na zaplatenie pitnej vody, nízka vzdelanostná úroveň niektorých 
občanov a existujúce studne /pitné vody s vysokým obsahom dusičnanov,/ predpokladá aj 
výskyt kojeneckej alimentárnej methemoglobinémie. RÚVZ pokračuje v osvete, ktorá 
dosiahla v tomto smere značný úspech, ale nedá sa s ňou prestať, pretože prípad 
methemoglobinémie sa môže stále vyskytnúť  a aj keď bude ojedinelý, môže mať tragické 
následky. V roku 2009 nebol našom okrese zaznamenaný výskyt kojeneckej 
metheglobinémie. 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku. 
Odpočet plnenia úlohy 
 
Na základe dostupných údajov bol zdokumentovaný predchádzajúci stav environmentálneho 
hluku.  
Najväčším zdrojom hluku v životnom prostredí v okrese je cestná doprava. Posledné meranie 
hluku z dopravy vo Veľkom Krtíši bolo realizované v rokoch 1994-1996 a na základe týchto 
meraní bola vypracovaná hluková mapa pre mesto Veľký Krtíš. Tak isto v roku 1995  bol 
meraný hluk zo stacionárnych zdrojov, ktorými sú v meste hlavne plynové kotolne a nad NPH 
bolo exponovaných v nočných hodinách  80 ľudí bývajúcich pri kotolni na ul Píseckej.  Nad 
prípustné hladiny hluku bolo vtedy exponovaných 10 680 obyvateľov, z celkového počtu 14 
tis.obyvateľov. 
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      Na zníženie environmentálneho hluku je pri posudzovaní územných dokumentácii 
a projektov požadované odklonenie dopravy z husto obývaných území vybudovaním cestných 
obchvatov mimo husto osídlené územia.  
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
      S opatreniami na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody je 
spojená aj úloha č.1. V našom okrese je problematickou skupinou asi 15000 ľudí, ktorí 
nemajú verejný vodovod s pitnou vodou a pijú vodu z individuálnych vodných zdrojov 
neznámej kvality, vo viac ako 80% nevyhovujúcou.  
     Pri mapovaní situácie v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou boli použité údaje o kvalite 
pitnej vody v okrese Veľký Krtíš na základe laboratórnych analýz vykonaných laboratóriami 
ŠZÚ vo Veľkom Krtíši , Lučenci a Banskej Bystrici  v období  od roku 1995 do roku 2000. 
Po roku 2000 rozbory z individuálnych vodných zdrojov prakticky neboli vykonávané, takže 
sú štatisticky bezvýznamné. Súbor výsledkov z verejných vodovodov je doplnený 
laboratórnymi analýzami obsahu dusičnanov v pitnej vode z individuálnych vodných zdrojov, 
spolu ide o 929 vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov. V okrese Veľký Krtíš je 
najzávažnejším problémom vysoký obsah dusičnanov vo vodách z vlastných vodných zdrojov 
.  
  Táto zlá situácia bola a je riešená celospočensky a po ôsmich rokoch príprav v máji 2008 
začala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) so stavbou vodovodu pre všetky obce 
bez verejného vodovodu v okrese Veľký Krtíš za viac ako 1,5 miliardy korún.   
      Investícia sa týka oblasti s 37 obcami a približne 40.000 obyvateľmi. Polovica z tohto 
počtu bude mať vodovod nový, ostatným sa zlepšia podmienky dodávky vody a spoľahlivosť 
existujúceho vodovodu. Jedná sa o realizáciu jedného z najrozsiahlejších projektov na juhu 
Slovenska. Práce na výstavbe pokračujú podľa harmonogramu a do konca septembra roku 
2010 má začať skúšobná prevádzka vodovodu. 
    Problém dusičnanov v obciach bez verejného vodovodu je stále aktuálny a pokým nebude 
vybudovaný a sprevádzkovaný nový vodovod a hlavne na novovybudovaný vodovod 
napojená každá domácnosť je naďalej potrebné zvyšovať osvetu obyvateľov, oboznamovať 
ich s ochoreniami, ktoré súvisia s používaním a požívaním nevyhovujúcej pitnej vody a viesť 
ich  k pitiu pitných vôd overenej kvality  
    Prírodné vody na kúpanie v okrese V. Krtíš nemáme. 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
Odpočet plnenia úlohy 
 
RÚVZ vo V.Krtíši monitoruje kvalitu pitnej vody na spotrebisku na všetkých verejných 
vodovodoch v okrese. Úloha sa realizuje v spolupráci s laboratóriami RÚVZ v Banskej 
Bystrici.  V priebehu roku 2009 bolo odobratých 50 vzoriek vôd na kontrolný monitoring a 10 
vzoriek vôd na preverovací monitoring.  V rámci ŠZD boli vyšetrených 8 vzoriek pitných vôd 
z verejného vodovodu. Výsledky monitoringu sa priebežne nahrávajú do programu Vydra 
a odosielajú na spracovanie a vyhodnotenie do celoslovenskej databázy. 
Monitoring kvality vôd na kúpanie RÚVZ V.Krtíš nevykonával, nakoľko na jeho území sa 
nenachádza prírodná kúpacia oblasť. V roku 2009  bol vykonávaný ŠZD nad vodami na 
kúpanie z umelých kúpalísk, v rámci ktorého bolo odobratých 19 vzoriek bazénových vôd na 
mikrobiologický a fyzikálno-chemický rozbor. Výsledky ŠZD sú v dobrej korelácii 
s výsledkami predkladanými prevádzkovateľmi jednotlivých kúpalísk. 
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5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia 
pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia. 
Odpočet plnenia úlohy 
 
Naďalej rozvíjať informačný systém o indikátoroch životného prostredia, výskyte chemických 
látok a mikroorganizmov vo vodách podľa monitoringu a ŠZD pitných vôd, podľa výsledkov 
kontroly vôd na kúpanie prevádzkovateľmi kúpalísk a ŠZD  nad kvalitou vôd na kúpanie na 
internetovej stránke RÚVZ vo V.Krtíši. Začiatkom  roku 2009 bola na www stránke RÚVZ 
aktualizovaná informácia o kvalite pitnej vody v okrese V.Krtíš podľa výsledkov rozborov 
v roku 2008. Od 15.6.2009 prostredníctvom Informačného systému pre vody na kúpanie sme 
informovali verejnosť o priebehu LTS 2009 na jednotlivých kúpaliskách s aktualizáciou 
informácii každý týždeň. 
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OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Charakteristika 
 
Oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov v problematike  
verejného zdravotníctva sa zaoberá úlohami v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
populácie. Posilňovanie starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva a zdravotne bezpečné 
potraviny je jednou z hlavých  úloh v uvedenej oblasti, vychádzajúcich   z celoeurópskych  
strategických cieľov a dokumentov  ako sú  Zdravie 21. storočia a Biela kniha bezpečnosti 
potravín. 
 
Ciele 
 
K hlavným cieľom oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
patria v oblasti starostlivosti o výživu a zdravotne bezpečné potraviny: 
1.  Posilňovanie a rozvíjanie výživovej stratégie, zameranej na zabezpečenie optimálneho 
zdravia, osobitne u populácie s nízkym príjmom a počas kritických období života, ako sú 
obdobie detstva, tehotenstva a dojčenia a staršieho veku 
2.  Posilňovanie a rozvíjanie stratégie udržateľného prísunu potravín na zabezpečenie 
dostatočného množstva potravín dobrej nutričnej  kvality 
3. Posilňovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu 
posilnenia prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiálnou, na všetkých 
stupňoch potravinového reťazca od prvovýroby po predaj.  
 
Jedným zo základných dokumentov v oblasti starostlivosti o zdravú výživu je „Program 
ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“, prijatý uznesením vlády SR č. 894 
zo 13. 10. 1999. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky sleduje 
zlepšenie súčasného štandardu výživy v priamej nadväznosti na zdravotnú situáciu 
obyvateľov, pričom vychádza z dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie a najmä 
z Národného programu podpory zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie. 
 
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR 
v zmysle uvedených cieľov vykonávajú podľa § 23 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov úradnú kontrolu nad výrobou, manipuláciou 
a uvádzaním do obehu  potravín a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny zdravotný dozor 
nad zariadeniami spoločného stravovania a kozmetickými výrobkami.  
 
Úlohy 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý  a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly 
T: priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.1. nasledujúceho roku 
Z:  ved. odd. hygieny výživy 
 
Vyhodnotenie 
      V roku 2009 sa vykonával štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania 
a v predajniach kozmetiky. V okrese Vranov nad Topľou evidujeme v rámci štátneho 
zdravotného dozoru 238 zariadení. Z uvedeného počtu je 209 zariadení spoločného 
stravovania otvoreného typu a 19 zariadení spoločného stravovania uzatvoreného typu         
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a 10 predajní kozmetických výrobkov. V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo 
vykonaných  309 kontrol. 
       V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobratých 16 vzoriek pitných vôd na 
mikrobiologické vyšetrenie a z uvedeného počtu nevyhovelo 6 vzoriek, čo predstavuje 37,5% 
závadnosť. Chemický bolo vyšetrených 13 vzoriek pitných vôd, z toho 1 vzorka nevyhovela, 
čo predstavuje 7,7% závadnosť. 
      V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobratých 97 vzoriek potravín 
a kozmetických výrobkov na mikrobiologické a chemické vyšetrenie. Z uvedeného počtu 
odobratých vzoriek 5 vzoriek nevyhovelo po stránke mikrobiologickej. Bolo odobratých aj 10 
sterov z prostredia zo zariadenia rýchleho občerstvenia, z ktorých 7 nevyhovelo, čo 
predstavuje 70 % závadnosť.  
       V rámci štátneho zdravotného dozoru boli zisťované nedostatky, ktoré sa týkali 
nedostatočnej prevádzkovej a osobnej hygieny, nesprávneho skladovania chúlostivých 
požívatín, chýbajúcej meracej techniky, nedostatkov technického charakteru, zamestnávania 
pracovníkov bez odbornej spôsobilosti. Za zistené nedostatky boli uložené blokové pokuty 
v sume 550 € v 19 prípadoch.  
       V rámci štátneho zdravotného dozoru boli vydané 2 zákazy v zmysle § 55 ods. 2 písm.  
a), g) zák. č. 355/2007 Z.z. 
 
       V rámci úradnej kontroly bolo v okrese Vranov n. T. v r. 2009 evidovaných 376 
potravinárskych prevádzok, v ktorých  bolo vykonaných 419 úradných  kontrol. 
       Z potravinárskych výrobní a distribučnej siete bolo v rámci  úradnej kontroly  odobratých 
z domácej a zahraničnej produkcie 141 vzoriek. Z toho nevyhovelo 6 vzoriek, čo predstavuje 
4,3 % závadnosť.  
Na základe zisteného boli následne v rámci správnej laboratórnej praxe odobraté 5-ice vzoriek 
na mikrobiologické vyšetrenie, ktoré vyhoveli zdravotným požiadavkám PK SR 
v sledovaných ukazovateľoch. Bolo odobratých aj 46 sterov z prostredia, z cukrárskej 
výrobne (10), z lahôdkárskych predajní (36), z ktorých nevyhovelo 14 sterov zdravotným 
požiadavkám PK SR, čo predstavuje 30,4 % závadnosť. 
        V rámci úradnej kontroly bola odobratá 1 vzorka pitnej vody na mikrobiologické 
a chemické vyšetrenie, vykázala zdravotnú bezpečnosť. 
        V rámci okresu je 276 potravinárskych zariadení zásobovaných z vlastných vodných 
zdrojov a  338 potravinárskych zariadení je napojených na verejný vodovod. 
Za nedodržiavanie prevádzkovej hygieny v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva potravinový 
dozor bola v 4 prípadoch uložená bloková pokuta v celkovej sume 240 €. 
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva . 
T:  priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.1. nasledujúceho roku  
Z.: ved. odd. hygieny výživy, ved. odd. výchovy ku zdraviu a porad. činností 
 
Vyhodnotenie 
V roku 2009  sme v spolupráci v poradňou zdravia plnili projekt „Sledovanie výživového 
stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“. Vyšetrených bolo 80 respondentov 
rozdelených na stredne ťažko pracujúce ženy a muži, kde sa veková kategória pohybuje od  
19 – 34 rokov a 35 – 60 rokov. Každý klient obdŕžal 1-dňový jedálny lístok, dotazník 
o životospráve a  pohybovej aktivite a v poradni zdravia sa zhodnotilo kardiovaskulárne riziko 
po vyplnení záznamového listu pre biochemické vyšetrenie. V klinicko-somatickom 
dotazníku sa vyhodnotila váha, výška, BMI, WHR a krvný tlak. 
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3.   Zabezpečiť  skvalitnenie poradenských činností zameraných na  
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,  
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových 
druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
T:  priebežne 
Z.: ved. odd. výchovy ku zdraviu a porad. činností, ved. odd. hygieny výživy 
 
   Vyhodnotenie 
   V roku 2009 poradňu zdravia navštívili klienti, ktorým boli poskytované informácie 
o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, o nových druhoch potravín 
a rizikách, ktoré vyplývajú z nesprávnej výživy. 
      
4. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou  
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
  T: priebežne,  vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.1. nasledujúceho roku 
       Z: ved. odd. hygieny výživy 
 
       Vyhodnotenie    
       V roku 2009 sa vykonávala úradná kontrola potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín – cukrárske výrobky, lahôdkárske výrobky a  zmrzliny.  
       V okrese Vranov nad Topľou evidujeme 4 cukrárske výrobne, 7 cukrárske predajne,        
1 lahôdkársku výrobňu, 7 lahôdkárskych predajní,  7 výrobní zmrzlín a 4 predajne zmrzlín. 
       Pri kontrolách v cukrárskych výrobniach boli zisťované nedostatky týkajúce sa 
nevyhovujúceho technického zabezpečenia prevádzky (poškodené pracovné stoly, 
chýbajúca expedičná miestnosť), kríženia sa čistej a nečistej prevádzky a nevyhovujúceho 
skladovania potravín a finálnych výrobkov.  
         V rámci výkonu úradnej kontroly potravín bola v cukrárskej výrobni uložená pokuta 
v sume 200 €.   
       Odobratých bolo 21 vzoriek cukrárskych výrobkov, z toho 2 vzorky nevyhoveli po 
stránke mikrobiologickej, čo predstavuje 9,5% závadnosť.  
       Z 1 lahôdkárskej výrobne a lahôdkárskych predajní bolo odobratých 28 vzoriek, z toho 1 
vzorka nevyhovela po stránke chemickej (prekročená hodnota kyseliny benzoovej), čo 
predstavuje 3,6 % závadnosť.   
       Odobratých bolo 45 vzoriek zmrzlín, z toho 4 vzorky boli závadné po stránke 
mikrobiologickej, čo predstavuje 8,9% závadnosť. V rámci výkonu úradnej kontroly potravín 
bol vydaný 1 zákaz v zmysle § 19 ods. 1 písm. c) zák. č. 152/1995 Z.z. Za zistené nedostatky 
bola v 1 prípade na mieste uložená bloková pokuta v sume 90 €. 
 
        Z distribučnej siete sme odobrali  24 vzoriek dojčenskej a detskej výživy, z toho 11 
vzoriek domácej a 13 vzoriek zahraničnej produkcie na obsah dusitanov, dusičnanov, 
aflatoxínu B1, sumy aflatoxínu B1, patulínu a dusičnanu sodného vyjadreného ako NO3

- .  
Všetky odobraté vzorky vyhoveli zdravotným požiadavkám PK SR.  
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5.  Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
T:  priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.1. nasledujúceho roku 
Z.: ved. odd. hygieny výživy,  
 
Vyhodnotenie               
      Výkon ŠZD nad kozmetickými výrobkami bol vykonávaný v zmysle zák. NR SR            
č. 355/2007 Z.z. podľa jednotnej osnovy a plánu odberu vzoriek kozmetických výrobkov 
priebežne počas celého roka.  
       V rámci ŠZD bol v roku 2009 plánovaný odber 21 vzoriek. Odobratých bolo 19 vzoriek 
kozmetických výrobkov. 2 vzorky dekoratívnej kozmetiky pre deti a bábiky neboli odobraté 
pretože sa v distribučnej sieti v pôsobnosti RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou  
nenachádzali. Z odobratých 19 vzoriek boli 2 vzorky domácej produkcie a 17 vzoriek 
zahraničnej produkcie. Z uvedeného počtu bolo 5 vzoriek odobratých na stanovenie UV 
filtrov vo výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením, 5 vzoriek na stanovenie 
konzervačných látok v kozmetických výrobkoch pre deti, 5 vzoriek na stanovenie 
deklarovaných konzervačných látok v kozmetických výrobkoch pre dospelých a 4 vzorky na 
stanovenie deklarovaných konzervačných látok v kozmetických výrobkoch pre deti. Všetky 
odobraté a vyšetrené vzorky vyhoveli zdravotným požiadavkám. 
       Sťažnosti na kozmetické výrobky sme v našom okrese nemali.  
       Nedostatky pri odbere kozmetických výrobkov v predajniach neboli zisťované. Výrobcu 
kozmetických výrobkov v okrese Vranov nad Topľou nemáme. 
       V rámci systému RAPEX sme mali 15 hlásení, na základe ktorých sme zisťovali, či 
nebezpečné výrobky, ktoré boli nájdené v niektorom z členských štátov EÚ nie sú uvádzané 
do obehu v okrese Vranov nad Topľou. Jednalo sa o 80 druhov kozmetických výrobkov.  
Žiaden z hlásených výrobkov sa v okrese Vranov nad Topľou nenašiel. 
 
6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie     
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
T:  priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.1. nasledujúceho roku 
Z.: ved. odd. hygieny výživy, odd. HDaM 
 
      Vyhodnotenie 
       V roku 2009 sme v rámci plnenia tejto úlohy odobrali z distribučnej siete okresu Vranov 
nad Topľou  24 vzoriek dojčenskej a detskej výživy, z toho 11 vzoriek  domácej a 13 vzoriek  
zahraničnej produkcie na obsah dusitanov, dusičnanov, aflatoxínu B1, patulínu  a dusičnanu 
sodného vyjadreného ako NO3 - . Dusičnany a dusitany boli vyšetrené v 7 vzorkách. Všetky 
odobraté a vyšetrené vzorky dojčenskej a detskej výživy vyhoveli zdravotným požiadavkám 
PK SR. 
       Aflatoxín B1 bol vyšetrený v 2 vzorkách odobratých z distribučnej siete. Na stanovenie 
sumy aflatoxínu B1 boli odobraté 2 vzorky na laboratórne vyšetrenie. Na stanovenie patulínu 
boli odobraté 3 vzorky z distribučnej siete. 
       Všetky odobraté a vyšetrené vzorky dojčenskej a detskej výživy vyhoveli zdravotným 
požiadavkám PK SR. 
       Na základe prípisu ÚVZ SR č. OHVBPKV/5334/2009/Kr zo dňa 3.7.2009 vzorky 
potravín pre dojčatá a malé deti na analýzu rezíduí pesticídov, ktoré boli plánované na odber 
v mesiacoch júl až december 2009 nebolo potrebné odoberať. 
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7. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.  
     T:  priebežne 
     Z.:  ved. odd. hygieny výživy 
 
     Vyhodnotenie 
     Spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami v rámci Národného 
plánu úradnej kontroly na rok 2010 budú rozpracované do 31.1.2010.  
 
8. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
T:  priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.1. nasledujúceho roku 
Z.: ved. odd .hygieny výživy 
 
Vyhodnotenie 
      V rámci systému RAPEX sme mali 15 hlásení, na základe ktorých sme zisťovali, či 
nebezpečné výrobky, ktoré boli nájdené v niektorom z členských štátov EÚ nie sú uvádzané 
do obehu v okrese Vranov nad Topľou. Jednalo sa o 80 druhov kozmetických výrobkov.  
Žiaden z hlásených výrobkov sa v okrese Vranov nad Topľou nenašiel. 
 
Ciele 
     K hlavným cieľom oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
v oblasti informačných systémov úradov verejného zdravotníctva patria: 
     Vytvoriť podmienky pre monitorovanie údajov o:  
- stravovacích návykoch vybraných skupín obyvateľov SR v závislosti od spotreby potravín 
a pozitívnych a negatívnych faktorov výživy, 
- výkonoch kontroly v štátnom zdravotnom dozore a v potravinovom dozore a kritérií 
zdravotnej bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. 
 
Úlohy 
1. Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného 
zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru nad výrobou, 
manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín a nad kozmetickými výrobkami  
T:  priebežne 
Z.: ved. odd .hygieny výživy 
 
      Vyhodnotenie 
      Výkony kontroly v štátnom zdravotnom dozore a úradnej kontrole potravín a kritéria   
zdravotnej bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zadávajú priebežne do 
informačného systému úradu. 
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2. Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného 
zdravotníctva v oblasti sledovania spotreby potravín a pozitívnych a negatívnych 
faktorov výživy v závislosti na stravovacích návykoch obyvateľov SR 
 T:  priebežne 
 Z.: ved. odd .hygieny výživy 
 
 Vyhodnotenie  
       Údaje o sledovaní spotreby potravín, pohybovej aktivite z projektu „Sledovanie 
výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“ sú zadávané do 
informačného systému ALIMENTA. 
 
Ciele 
       K hlavným cieľom v oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických 
výrobkov v oblasti vzdelávania zamestnancov úradov verejného zdravotníctva patria: 
Vytvoriť podmienky pre vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich štátny zdravotný 
dozor a potravinový dozor nad potravinami a kozmetickými výrobkami, pre umožnenie 
vykonávania úloh a úradných kontrol konzistentným spôsobom a schopnosťou 
multidisciplinárnej spolupráce podľa požiadaviek čl. 6 nariadenia (ES) Európskeho 
parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách. 
 
Úlohy 
1. Presadzovať a zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich 
štátny zdravotný a potravinový dozor prostredníctvom SZU a ďalších  vzdelávacích 
inštitúcií 
      T : priebežne 
      Z: ved. odd .hygieny výživy, ved. SZP 
 
      Vyhodnotenie 
 
      Dňa 9.3.2009 sa zúčastnila 1 pracovníčka tématickeho kurzu „Nový balíček potravinovej 
legislatívy“ v Bratislave.  
      Dňa 10.3.2009 sa zúčastnili 2 pracovníčky pracovného stretnutia k novému informačnému 
systému v hygiene výživy konaného v ÚVZ SR Bratislava. 
     V dňoch 11.–12.3.2009 sa zúčastnili 2 pracovníčky pracovnej porady pre pracovníkov, 
ktorí vykonávajú ŠZD nad kozmetickými výrobkami konanej v Oščadnici. 
     V dňoch 16.-17.4.2009 sa zúčastnila 1 pracovníčka odborného seminára zameraného na 
princípy analýzy rizika v oblasti rezíduí pesticídov v potravinách usporiadaného v ÚVZ SR 
Bratislava. 
     V dňoch 4.-5.6.2009 sa zúčastnili 2 pracovníci celoslovenskej pracovnej porady v HV, 
ktorá sa konala v Zuberci. 
     Dňa 22.9.2009 sa zúčastnila 1 pracovníčka XVII. vedecko - odbornej konferencie 
s medzinárodnou účasťou  „Životné podmienky a zdravie“ konanej na Štrbskom Plese. 
     V dňoch 3.-4.12.2009 sa zúčastnila 1 pracovníčka na celoslovenskej pracovnej porade       
v HV na Štrbskom Plese. 
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D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR č. 
837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného  plánu pre deti. 
 
T: priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.1. nasledujúceho roka 
Z: vedúci  oddelenia hygieny detí a mládeže 
 
            Jednou  z tematickej oblasti  Národného akčného plánu je „Zdravie, zdravotná 
starostlivosť a výživa detí“.  
Činnosť oddelenia v tejto oblasti bola  zameraná na: 
• vytváranie podmienok na  zabezpečenie rozvoja školského stravovania (vrátane 
diétneho stravovania) s dôrazom na skvalitňovanie jeho činnosti  
V rámci tohto bodu plnenia bola činnosť zameraná na kontrolu úrovne  školských stravovní. 
Bolo vykonaných 68 previerok školských stravovní s prijatými nápravnými opatreniami k 
odstráneniu zistených nedostatkov. V tomto roku tri  zariadenia požiadali  o možnosť 
diétneho stravovania detí. 
• poskytovanie informácií deťom a zapájanie detí do aktivít zameraných na 
prevenciu závislosti od alkoholu, tabaku a drog v školských zariadeniach 
Aj v tomto roku sa dôraz kládol na ovplyvňovanie osvojovania si tohto problému  
           u stredoškolskej mládeže prostredníctvom prednášok a besied. 
• sledovanie vykonávania detského povinného očkovania u detí v predškolských 
zariadeniach 
Pracovníci oddelenia vykonali 32 kontrol predškolských zariadení, v ktorých 
kontrolovali prihlášky detí do predškolských zariadení, ktoré  by mali obsahovať potvrdenie 
pediatra o  tom, že dieťa absolvovalo všetky povinné očkovania detí do 3 rokov veku života. 
 
2. Podpora rozvoja školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy. 
 
  
T: priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka 
Z: vedúci oddelenia hygieny detí a mládeže 
 
Činnosť zameraná na: 
 osvojovanie si správnych hygienických návykov detí pri stravovaní  
 kontrola zostavovania jedálnych lístkov 
 kontrolné odbery vzoriek hotových pokrmov 

 
Vykonaných bolo 68 previerok,   odobratých 34 vzoriek hotových pokrmov na  
mikrobiologické vyšetrenie, zároveň bolo odobratých 6 vzoriek  hotových pokrmov na  
sledovanie výživovej a energetickej  hodnoty a následné vyhodnotenia výsledkov rozborov. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania.   
 
 
 T: priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka 
 Z: vedúci oddelenia hygieny detí a mládeže 
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 V niektorých  školských zariadeniach okresu Vranov nad Topľou sa realizuje  tzv.  
„Školský mliečny program“.  
Formy:                -     predaj mlieka a mliečnych výrobkov  pracovníkmi ŠS 
- predaj mliečnych nápojov  formou automatov (fi: RAJO) 
 
Poznatky z terénu: stúpa počet škôl a žiakov zapojených do školského mliečneho  
                               programu, stúpa počet automatov na školách. 
            
4. Podpora pitného režimu s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov.  
 
T: priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka 
Z: vedúci  oddelenia  hygieny detí a mládeže 
 
Pracovníci oddelenia HDaM pri výkone ŠZD v školských zariadeniach kontrolujú 
zabezpečenie pitného režimu detí počas celého dňa a zároveň odporúčajú na pitie:  
- obyčajnú pitnú vodu 
- nesladené sódové vody (ktoré neobsahujú kofeín a chinín ) 
- ovocné šťavy a mušty (obsahujú ľahko stráviteľné ovocné cukry, vitamíny 
a minerálne látky) 
-    vhodné sú tiež rôzne zeleninové šťavy, ktoré je potrebné meniť Potrebné je vyhýbať 
sa: 
- citrusovým šťavám (lebo môžu byť alergizujúce) 
- minerálne vody poskytujeme len výnimočne, pričom ich treba vždy striedať. 
 
Zdôrazňuje sa fakt, že nie  je správne brániť deťom piť vodu počas dňa a že nedostatok vody 
znižuje celkovú výkonnosť organizmu, podieľa sa na zníženej sústredenosti detí 
a v neskoršom veku môže spôsobovať aj problémy v škole. Dáva sa dôraz na vytváranie  
možnosti pre zabezpečenie dostatku vody či tekutín v každej škole.  
 
5. Podporovať napĺňanie bodov vládneho programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam.  
 
T: vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka  
Z: vedúci oddelenia hygieny detí a mládeže 
 
V rámci plnenia  tejto úlohy  je činnosť zameraná  hlavne na  ovplyvňovanie  osvojovania si 
týchto tém u stredoškolskej mládeže prostredníctvom  prednášok a besied. 
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok 
u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl, s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti. 
 
T:  vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka 
Z:  vedúci oddelenia hygieny detí a mládeže 
 
 
      Európsky školský prieskum ESPAD 2009 v našom RÚVZ  sa nerealizoval. 
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7. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe     
oznámení kontrolných inštitúcií. 
 
T: priebežne, vyhodnotenie za  kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka 
Z: vedúci oddelenia  výchovy k zdraviu a vedúci oddelenia hygieny detí a mládeže 
 
        Ustanovenia zákona  o ochrane nefajčiarov sú pravidelne kontrolované  pri výkone 
štátneho zdravotného dozoru na dozorovaných zariadeniach oddelenia. V dňoch 22.092009 až 
 26.9.2009 bola  zameraná činnosť oddelenia len na kontrolu dodržiavania ustanovení tohto 
zákona, kedy bolo skontrolovaných 16 prevádzok. Nedodržiavanie zákona nebolo zistené. 
 
8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie     
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny     
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy,     
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane     
potravín pre  dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín. 
 
T: priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roku 
Z: vedúci oddelenia hygieny výživy, odd. HDaM 
 
           Činnosť bola  presadzovaná hlavne pri posudzovaní jedálnych lístkov z hľadiska 
kontroly nezaraďovania  rizikových požívatín v jedálnych lístkoch v školských stravovacích 
zariadeniach. 
 
 
A. ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Úloha 
 
7. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
s osobitným dôrazom na detskú populáciu 
 
T: odpočet plnenia k 31.1. každé dva roky počnúc rokom 2007 
Z: ved. odd. hygieny životného prostredia a zdravia a odd. HDaM 
 
            V rámci akčného plánu sa plnil I. cieľ a  to monitoring kvality vody na kúpanie 
a monitoring kvality vody v spotrebisku.  
            V rámci monitoringu kvality vody na kúpanie bolo odobratých  a vyhodnotených 39 
vzoriek vôd  z  piatich  rekreačných stredísk v RO Veľká Domaša  (7 odberov),  bazénov  
areálu kúpaliska mesta Vranov nad Topľou  (3 odbery) a bazénu umelého kúpaliska v obci 
Hermanovce (1 odber).  
             Laboratórne analýzy  preukázali, že kvalita vody na kúpanie na rekreačných 
strediskách spĺňa požiadavky Vyhl. MZ SR č. 72/2008 Z.z. a NV SR č. 87/2008 Z.z 
o požiadavkách na prírodné kúpaliská.  
           Neboli prekročené medzné hodnoty sledovaných ukazovateľov. 
            V rámci  monitoringu kvality pitnej vody  vo verejných vodovodoch  bolo 
odobratých  83 vzoriek  vôd. Kvalita vody spĺňala  požiadavky NV SR č. 354/2006 Z.z.  
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2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania environmentálneho hluku  
 
 
T: odpočet plnenia k 31.1. každoročne 
Z: ved. odd. hygieny životného prostredia a zdravia 
 
                              V roku 2009 boli vykonané merania ekvivalentnej hladiny zvuku 
v  nočnom čase v bytovej zástavbe, nachádzajúcej sa v blízkosti prevádzok diskotéky v meste 
Vranov nad Topľou a  Hanušovce nad Topľou.   
                              Z výsledkov jednotlivých meraní bolo zistené, že dochádza k prekročeniu 
ekvivalentnej hladiny zvuku.  
                              Posúdenie, či hluk z daných prevádzok prekračuje prípustné hodnoty pre 
vonkajšie prostredie  nebol možný z dôvodu, že namerané hladiny hluku počas prevádzky 
diskotéky sa veľmi nelíšili  od hluku pozadia.   
                  S výsledkami meraní hluku boli oboznámení prevádzkovatelia diskoték s tým, že 
prijmú opatrenia na zníženie hladiny hluku pod požadovanú limitnú hodnotu. 
 
3.  Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
 
T: trvale, odpočet plnenia k 31.1. každoročne 
      Z: ved. odd. hygieny životného prostredia 
 
 RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou v rámci „Svetového dňa vody“ vykonával 
poradenskú činnosť, ktorá sa týkala kvality vody v  individuálnych vodných zdrojoch, úpravy 
individuálneho  vodného zdroja -  studne, postupu pri čistení  a vykonávaní dezinfekcie 
vodného zdroja, postupu pri sanácii vodného zdroja postihnutého záplavami. Celkovo bolo 
poskytnutých 18 konzultácií.  
        V rámci svetového dňa vyšiel článok v regionálnej tlači týkajúci sa  problematiky kvality 
vody v individuálnych vodných zdrojoch a vo verejných vodovodoch  okrese Vranov nad 
Topľou.  
        Pred začiatkom a počas letnej turistickej sezóny 2009 boli na internetovej stránke RÚVZ 
a v regionálnych týždenníkoch zverejňované aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie 
na jednotlivých rekreačných strediskách  RO Domaša a v bazénoch  areálu kúpaliska mesta 
Vranov nad Topľou a v obci  Hermanovce.  
         Zverejňované boli aj výsledky laboratórnych analýz vzoriek vôd odobratých z prameňov 
mineralizovanej vody v obci Bystré, N. Kelča, Hermanovce a Pavlovce.    
          Pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Vranov nad 
Topľou, pracujú v novom Informačnom systéme pre vody na kúpanie, ktorý okrem 
spracovania údajov o prírodných a umelých kúpaliskách,  slúži pre poskytovanie  údajov a 
 informácii v oblasti vôd na kúpanie a  na informovanie verejnosti o aktuálnom stave kúpalísk 
počas sezóny.    
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u  spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
 
T: trvale, odpočet plnenia k 31.1. každoročne 
Z: ved. odd. hygieny životného prostredia a zdravia 
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         Sledovanie kvality vody (monitoring prírodných kúpacích oblastí) sa vykonával v súlade 
s požiadavkami platnej legislatívy (zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. MZ SR č. 72/2008 
o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu 
a na kúpaliská a NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská).  
        V okrese Vranov nad Topľou sa i naďalej v letnom  období monitorovala kvalita vody vo 
VN Veľká Domaša, na rekreačných strediskách  Dobrá - pláž, Poľany - pláž, Holčíkovce 
- pláž, Nová Kelča - polostrov a Nová Kelča – pláž.   
       Vzorky  boli   odobraté v súlade s programom monitorovania v dňoch 10.06., 22.06., 
06.07., 20.07., 03.08., 17.08. a 02.09.2009 (neorganizovaná rekreácia). 
        Kvalita vody na kúpanie bola počas LTS 2009 sledovaná aj v bazénoch  areálu 
kúpaliska mesta Vranov nad Topľou (organizovaná rekreácia). Celkove bolo počas LTS 
2009 odobratých a vyhodnotených 39 vzoriek vôd na kúpanie s počtom 511 vyšetrení 
(analýz).  
        Vyšetrené vzorky vody zodpovedali požiadavkám platnej legislatívy.  
        Kúpalisko v obci Hermanovce bolo v prevádzke od 21.07. – 16.08.2009. Prevádzka 
bola ukončená z technických dôvodov – pre poruchu na technologickej časti pri úprave vody. 
V rámci monitoringu bola pred uvedením do prevádzky odobratá vzorka vody.   
        Prevádzkovateľ  umelého kúpaliska RAGLENG v obci Pavlovce  nepodal návrh na 
uvedenie priestorov do prevádzky. Na základe podnetu bola vykonaná kontrola pri ktorej bolo 
zistené, že kúpalisko je v prevádzke bez súhlasu RÚVZ so sídlom vo Vranove n/T. Na 
základe toho bolo  vydané R-RÚVZ na uloženie pokuty.   
         
Dňa 9.10.2009 bola  správa o vyhodnotení priebehu letnej turistickej sezóny odoslaná na 
ÚVZ SR. 
 
       Kvalita vody v sieti verejných vodovodov (v spotrebisku) sa sleduje v súlade 
s požiadavkami NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na 
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 
        K 31. 12. 2009 bolo odobratých z verejných vodovodov 83 vzoriek z toho 65 vzoriek 
bolo odobratých v rámci kontrolného monitoringu,  18 vzoriek bolo odobratých v rámci 
preverovacieho monitoringu, 4 vzorky boli odobraté ako platená služba.  
        Kvalitu vody zo siete verejných vodovodov v roku 2009 hodnotíme ako stabilne 
dobrú.  
 
        Z verejných studní bolo odobratých  11 vzoriek (rómske studne), 10 vzoriek (verejné 
studne v RO Domaša), 8 vzoriek (pramene v k.ú. mesta Vranov n/T). 
 Z prameňov  mineralizovanej vody bolo odobratých  19 vzoriek. 
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia 
a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
 
T: 30.6.2008  
Z: ved. odd. hygieny životného prostredia 
 
         V súčasnosti ešte nie je zavedený informačný systém pre potreby monitorovania vývoja 
a stavu enviromentálneho  zdravia. 
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F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Charakteristika 
Imunizačný program zahŕňa sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním, realizáciu imunizácie obyvateľstva a kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, 
sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický efekt). Udržanie a zvyšovanie 
úrovne zaočkovanosti je stálou prioritnou úlohou zdravotníctva. Neplnenie imunizačného 
programu by malo závažný dopad na zdravotný stav celej populácie. Okrem zdravotného 
hľadiska by vzostup chorobnosti, vznik epidémií ako aj výskyt ochorení, ktoré sa už na 
Slovensku vďaka očkovaniu nevyskytujú, mal aj závažný ekonomický dopad so všetkými 
dôsledkami, ktoré z poškodenia zdravia vyplývajú.  
Imunizačný program sa zabezpečuje v súlade s cieľmi programu SZO č.7 "Zdravie pre 
všetkých v 21.storočí". Tieto ciele predpokladajú v roku 2008 eradikáciu detskej obrny vo 
svete, elimináciu osýpok a neonatálneho tetanu, redukciu nových nosičov vírusu hepatitídy 
typu B minimálne o 80 %, zníženie incidencie mumpsu, čierneho kašľa a invazívnych 
hemofilových infekcií pod 1/100 000 obyvateľov, zníženie incidencie záškrtu pod 0,1/100 
000 obyvateľov, zníženie výskytu kongenitálneho rubeolového syndrómu pod 0,01/100 000 
pôrodov a zníženie incidencie ďalších infekčných ochorení v časovom horizonte 10 - 15 
rokov.   
 
Cieľ 
Cieľom imunizačného programu v Slovenskej republike je znížiť až eliminovať výskyt 
infekčných ochorení systematickým a komplexným zabezpečovaním imunizácie najmä 
detskej populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia výskytu 
vybraných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.   
 
Úlohy – vyhodnotenie k 31.12.2009 
 
1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ.  
 
T: priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.1. nasledujúceho roku 
 
 
a. V  roku 2009 boli hlásené 3 ochorenia na Pertussis a to : u 3 ročného dieťaťa 
očkovaného vakcínou PENTACTHib, 7 ročného dieťaťa očkovaného vakcínou INFANRIX 
a 11 ročného dieťaťa očkovaného vakcínou D.T.COQ. U všetkých detí bolo ochorenie 
potvrdené klinickým obrazom a serologickým vyšetrením ELISA na pertussis. 
 
Vyhodnotenie zaočkovanosti v okrese Vranov nad Topľou  
  
V mesiacoch september, október sa vykonala kontrola očkovania za obdobie 1.9.2008 – 
31.8.2009. Správa o kontrole a výsledkoch očkovania bola zaslaná v stanovenom termíne na 
ÚVZ SR. Výsledky očkovania v kontrolovaných ročníkoch narodenia sa pohybovali od 
97,1% - 100,0% tak, ako je to nižšie uvedené. 
 
-  r. nar.  2007 – 97,3% (DTP,Hib,VHB,POLIO) 
-  r. nar.  2005 – 97,9%   (DTP) 
-  r. nar.  2002 – 97,9%   (DTP) 
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-  r. nar.  1995 – 99,5%   (DT) 
-  r. nar.  2008 – 97,5%   (TBC) 
-  r. nar.  1997 – 98,7%   (TBC – preočkovanie tuberkulín negatívnych detí) 
- r. nar   1996 – 100,0%   (TBC – preočkovanie tuberkulín negatívnych detí) 
-  r.  nar. 1997 – 99,1% (VHB - preočkovanie) 
-  r. nar.  2007 – 97,5%   (MMR)  
- r. nar    2006 –  99,3%   (MMR) 
-  r. nar.  1997  –  98,4%   (MMR) 
-  r. nar. 1995  –  99,5%   (POLIO - preočkovanie) 
- r. nar.  2009  –100,0%  (deti HBsAg pozit matiek) 
- r. nar.  2008   – 100,0%  (deti HBsAg pozit)  
- dialýza – pacienti v príprave na zaradenie do programu   – 100,0% (VHB) 
- dialýza – pacienti zaradení do programu                           – 100,0% (VHB) 
- deti do 15. rokov veku – 2381 (rôzne druhy očkovania) 
- osoby v kolektívnych zariadeniach (CHRÍPKA)  – 59,5%  
(PNEUMO)  - 17,2% 
(príčinou nižšej zaočkovanosti je odmietnutie  očkovania, najmä osôb zo starších vekových  
skupín). 
 Okrem tejto kontroly sa vykonávala priebežná kontrola očkovania v rámci ŠZD 
a očkujúci lekári zasielali na RÚVZ mesačné písomné informácie o stave očkovania vo 
vlastných obvodoch. 
 
Výsledky kontroly očkovania dospelej populácie:  
TETANUS  :   zaočkovaných od 1.1.2009 do 31.12.2009     248 osôb  
CHRÍPKA:     -„-    5687  osôb 
PNEUMO 23:    -„-      831 osôb 
Kliešťová encefalitída:   -„-      111 osôb 
IMOVAX DI TE    -„-    2635 osôb 
VHB      -„-       22 osôb 
VHA      -„-     103 osôb 
Spolu          9637    osôb 
 
 
Pri kontrole vykonanej v tomto roku bola vyslovená nespokojnosť pediatrov so 
zabezpečovaním vakcín, pretože dochádzalo často k výpadkom v ich dodávkach do lekární, 
najmä D.T.COQ, IMOVAX D.T. adult, ENGERIX B, INFANRIX HEXA, vakcína proti 
tuberkulóze a i..  
Jediným riešením problému z hľadiska epidemiológa je určenie organizácie 
(veľkododávateľa?), ktorá bude organizovať aj plánovanie vakcín a zabezpečí aj ich 
rozdeľovanie, resp. aj doručovanie vakcín, podľa naplánovaných množstiev na 
jednotlivé ambulancie. V opačnom prípade bude aj naďalej nespokojnosť praktických 
lekárov pre deti aj dospelých s podmienkami na výkon očkovania a tým sa môže vytratiť 
aj snaha o dosiahnutie čo najlepších výsledkov vo vakcinácii populácie. 
 Ďalším problémom, ktorý nesúvisí s obstarávaním vakcín, ale s účasťou 
predvolaných osôb na očkovanie, je problém  očkovania rómskych detí, ktorý pediatri 
zvládajú len vďaka svojej vytrvalosti v opakovanom predvolávaní detí na očkovanie 
a v obvodoch, v ktorých sú rómski asistenti aj vďaka spolupráci s nimi. Preto 
doporučujem zainteresovať na zdravotnej výchove v otázkach vakcinológie rómskych 
rodičov aj rómskych asistentov. 
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Aby mohli pediatri úspešne vykonať očkovanie, mali by úzko spolupracovať s obecnými 
úradmi, odbormi soc. vecí a rodiny, ktoré sa tam, kde spolupráca je na dobrej úrovni,  
preukázali ako veľmi prospešné. 
 
1. Vykonať kontrolu skladovania očkovacích látok u očkujúcich lekárov so zameraním 
na dodržiavanie chladového reťazca. 
2. Uviesť zistené nedostatky v súvislosti so zmenou centrálneho systému 
zabezpečovania očkovacích látok na decentralizovaný 
 
 Kontrola bola vykonaná vo všetkých pediatrických ambulanciách okresu Vranov nad 
Topľou. Všetci pediatri si objednávajú a vyberajú vakcíny v lekárňach po dohode 
s lekárnikmi sami (lekár, zdravotná sestra, nikdy nie rodičia detí), resp. niektoré lekárne 
doručujú vakcínu priamo do ambulancie. Podľa slov pediatrov je tento spôsob 
zabezpečovania vakcín v porovnaní s obdobím predchádzajúcim zložitejší a z dôvodu 
častého výpadku dodávky vakcín aj neistejší. Navrhujú zmeniť systém tak, ako je vyššie 
uvedené, t.j. aby bol „niekto“ poverený plánovaním a distribúciou vakcín tak, aby 
ambulancie mali istotu, že ak si predvolajú pacienta na očkovanie určite budú mať 
vakcínu k dispozícii a budú môcť očkovať v súlade s očkovacím kalendárom. 
 
Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii vo výskyte vírusovej hepatitídy typu A vo 
Východoslovenskom regióne navrhujeme  zaviesť mimoriadne očkovanie detí Rómskej 
komunity, najmä tých, ktoré žijú v nevyhovujúcich hygienických podmienkach proti 
vírusovej hepatitíde typu A v celom regióne Prešovského a Košického kraja. Očkovanie 
považujeme za jediné účinné opatrenie, ktorým sa dá zastaviť šírenie tohto prenosného 
ochorenia 
 
 
G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
Úlohy: 
1. Úloha 2.1 
2.1.1. Znižovanie miery zdravotných rizík 
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 
podmienok a spôsobu práce 
   
Plnenie: 
 
      Evidencia rizikových prác sa vedie pomocou softvérového programu ASTR. V priebehu 
roka 2009 sa aktualizovali údaje na základe zasielaných informatívnych správ 
zamestnávateľov o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a o opatreniach na ich zníženie. 
K 31.12.2009 boli výstupné zostavy ASTR zaslané na  ÚVZ SR             v Bratislave.  
      V okrese Vranov nad Topľou bolo k 31.12.2009 evidovaných 27 organizácií, ktorých 
zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Škodlivým faktorom je takto pri práci exponovaných 
836 osôb. Rizikovými faktormi, ktorým je exponovaných najviac zamestnancov je hluk 640 
zamestnancov a prach 318 zamestnancov. Z ďalších rizikových faktorov sú chemické látky, 
ktorým je exponovaných 166 zamestnancov, vibrácie 73 zamestnancov, ionizujúce žiarenie 
15 zamestnancov, chemické karcinogény 6 zamestnancov, alergény 7 zamestnancov, infekcie 
3 zamestnanci, lasery 2 zamestnanci. Na mnohých pracoviskách sa kumuluje účinok 
niekoľkých škodlivých faktorov, napr. v drevovýrobách, kovovýrobách, na zváračských 
pracoviskách, či v autoservisoch. V priebehu roka 2009 bolo z evidencie vyradených 9 
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pracovísk s výskytom rizikových prác: Agrodružstvo Medzianky, Poľnohospodárske družstvo 
Nižný Hrušov, Poľnohospodárske družstvo Hencovce, Roľnícke družstvo Dlhé Klčovo, 
Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka (chemický faktor agrochemikálie - 20 
zamestnancov), Bukóza – preglejka a.s., Hencovce (chemický faktor – 80 zamestnancov, 
hluk- 178 zamestnancov, dermatotropné látky – 30 zamestnancov), ELMAR s.r.o. Hencovce 
(chemické látky – 1 zamestnanec), VS – PHARMA Vranov nad Topľou (ionizujúce žiarenie –                
1 zamestnanec) a Š – AUTOSERVIS prevádzka Vranov nad Topľou (chemické látky - 5 
zamestnancov). Do evidencie pribudli zamestnanci LPH Vranov n. T., s.r.o., Vranov nad 
Topľou (hluk - 3 zamestnanci), NIKKA, s.r.o., Drevovýroba Hanušovce nad Topľou (hluk – 7 
zamestnancov) a Východoslovenská energetika, a.s. (hluk a vibrácie 8 zamestnancov). 
V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu počtu  evidovaných o 149 osôb a 60 žien. Príčinou 
zníženia bol hlavne zánik výroby preglejky v spoločnosti Bukóza – preglejka a.s., Hencovce 
(189 exponovaných). Taktiež v poľnohospodárskych družstvách boli vyradení z evidencie 
rizikových práci zamestnanci zabezpečujúci ochranu rastlín, nakoľko sa vykonávanie ochrany 
rastlín obmedzilo a realizuje sa hlavne dodávateľským spôsobom. Na ochranu rastlín sa 
používajú nové prípravky, ktoré nie sú zaradené medzi veľmi jedovaté prípravky ani jedovaté 
prípravky.  
      Organizácie, ktorých zamestnanci vykonávajú práce evidované v kategórii rizika  3 a 4, 
majú zmluvne zabezpečený dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a lekárske preventívne 
prehliadky vo vzťahu k práci prostredníctvom PZS. 
       
      Za sledované obdobie sa vykonalo 28 kontrol na pracoviskách s výskytom rizikových 
prác. Zvýšená pozornosť bola venovaná pracoviskám, na ktorých je vyhlásená 4. kategória 
rizika. Jedná sa o: Bukocel a.s. Hencovce, Bukóza Progres, Hencovce, Zeocem Bystré, 
 Inžinierske stavby (obaľovačka) Vechec a LESY SR, OZ Vranov nad Topľou. Na týchto 
pracoviskách je riziková práca vyhlásená na časovo obmedzené obdobie (podľa novej 
legislatívy) – max. na 1 rok. Toho času sa v uvedených organizáciách vykonávajú kontrolné 
merania rizikových faktorov (hluk, prach). Kontrolovalo sa aj zabezpečovanie zdravotného 
dohľadu u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Posudzovanie ich zdravotnej 
spôsobilosti vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby.  
 
      Pri vykonávaní ŠZD na pracoviskách s rizikovou prácou sa používali aj kontrolné listy 
informovanosti zamestnancov. Spolu bolo použitých 35 dotazníkov, z toho na pracoviskách 
s chemickými faktormi 15 dotazníkov, na pracoviskách s expozíciou hluku 10 dotazníkov a 
na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami 10 dotazníkov.  
     V okrese Vranov nad Topľou rizikovú prácu vykonáva 836 pracovníkov, z toho 72 
žien.  
      Za hodnotené obdobie sme vyhlásili rizikovú prácu v LPH Vranov n. T., s.r.o., 
Vranov nad Topľou, NIKKA, s.r.o., Drevovýroba Hanušovce nad Topľou 
a Východoslovenská energetika, a.s., Košice. V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu 
absolútneho počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. V deviatich prípadoch 
sme vyradili práce z evidencie RP.  
 
      Nedostatky sme zisťovali aj v zlom hygienickom štandarde zariadení na vykonávanie 
osobnej hygieny zamestnancov a v technickom stave pracovných priestorov (Bukóza Progres, 
s.r.o., Bukóza Píla, s.r.o. Hencovce).  
 
■ 
.2. Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok                        
a prípravkov. 
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Plnenie:  
 
         V priebehu roka 2009 nebolo vydané žiadne rozhodnutie na skladovanie a manipuláciu 
s veľmi jedovatými látkami a prípravkami. Evidovali sme 10 oznámení o profesionálnom 
použití jedovatých prípravkov na dezinsekciu a deratizáciu v prevádzkach. Okrem toho bola 
na území okresu vykonaná deratizácia a dezinsekcia v 11.rómskych osadách.  
          V priebehu roka sme vykonávali kontroly v strediskách ochrany rastlín 
v poľnohospodárskych družstvách. Zníženie zdravotného rizika sme zaznamenali 
v strediskách ochrany rastlín v 5 poľnohospodárskych družstvách. V strediskách sa znížila 
expozícia osôb chemickým faktorom na minimum (sezónna prevádzka)  došlo aj k úplnému 
vyradeniu veľmi jedovatých a jedovatých látok  pri postrekoch. Naďalej sa evidujú rizikové 
práce v strediskách ochrany rastlín v poľnohospodárskych družstvách v Bystrom, Soli, 
Sedliskách, Malej Domaši, Vechci a Ďurďoši. Práca s agrochemikáliami (skladovanie 
a manipulácia) je riziková v 3. kategórií rizika. Nedostatky boli zisťované v zabezpečovaní 
zdravotnej spôsobilosti na prácu pre zamestnancov, v hodnotení rizík vyplývajúcich 
z expozície chemickým faktorom na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie.  
      Za hodnotené obdobie sa posudzovali sedem prevádzkových poriadkov pre prácu so 
škodlivými chemickými faktormi: pre TEHELNE Vranov, s.r.o., UNIPLAST MH, s.r.o., 
Vranov nad Topľou, Š-AUTOSERVIS, Vranov nad Topľou, AGREN, s.r.o.,  prevádzka HD 
Sačurov, LPH Vranov, s.r.o. a PRO-ZEO, s.r.o., prevádzka Lom Kučín.  
      Pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ich skladovanie a likvidáciu bolo vydané 
rozhodnutie pre spoločnosť PRIM-EKO, s.r.o., Vranov nad Topľou.   
             
          ■ 
2.1.3. Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych             
faktorov vrátane azbestu 
 
Plnenie: 
 
      Na území okresu naďalej evidujeme 3 pracoviská s výskytom zdravotných rizík 
z karcinogénnych a mutagénnych  faktorov: 
- v a.s. Bukocel Hencovce prevádzky regenaračný kotol  a varňa   
- vo Vranovskej nemocnici, odd. hematológie,  Vranov n.T.  (aplikácia    
          cytostatík) 
Pracoviskom s rizikom chemickej karcinogenity je naďalej Hematologicko –transfúzne 
oddelenie vo Vranovskej nemocnici, n.o., ul. M.R. Stefánika 187,  Vranov nad Topľou. 
Cytostatikám je exponovaných 6 pracovníkov, z toho 4 ženy.  
      V rámci ŠZD sa sledovala sa úprava pracovných postupov, vykonanie technických 
opatrení a účasť na lekárskych preventívnych prehliadkach a  likvidácia odpadu 
kontaminovaného cytostatikami,.   
      V r. 2009 sa spotrebovalo 104 ampuliek cytostatik, čo je oproti   r. 2008 o 11 ampuliek 
menej. Pracovisko sa zaraďuje podľa závažnosti rizika k II. typu  (v zmysle metodického 
pokynu č. 5/1992).   
      Na monitorovanie mutagenity pracovného prostredia pracovníci RÚVZ so sídlom 
v Košiciach každoročne odoberajú vzorky periférnej krvi na testy mutagenity pracovného 
prostredia (výskyt chromozómových aberácií v periférnych limfocytoch). V roku 2009 sa 
nevykonával odber vzoriek.  
      Vydalo sa 6 rozhodnutí (oprávneným firmám) na  likvidáciu materiálov obsahujúcich 
azbest  na území okresu. Kontrolné merania koncentrácie azbestových vlákien po ukončení 
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sanácii stavebných materiálov obsahujúcich azbest boli vykonané v 3 bytových domoch 
akreditovanou spoločnosťou Foster Bohemia, s.r.o. a zaslané na RÚVZ.   
 
■ 
2.1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z DNJZ a jednostranného  
          zaťaženia  
 
Plnenie:  
 
      V roku 2009 bolo RÚVZ na prešetrenie zaslaných 7 podozrení na profesionálne 
poškodenie zdravia. Tri z nich sme odstúpili na miestne príslušné RÚVZ, nakoľko sa sídlo 
zamestnávateľa nachádzalo na území okresu Vranov nad Topľou, ale pracovisko ako aj 
miesto bydliska zamestnanca sa  nachádzalo mimo okresu. Z 5 prešetrovaných chorôb 
z povolania ani jedna nebola spôsobená dlhodobým jednostranným nadmerným zaťažením. 
 
■ 
2.2  Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou  u zamestnancov                
       pri  práci so zobrazovacími jednotkami   
            
         Plnenie: 
 
            V priebehu roka  bolo posúdených 43 návrhov na uvedenie pracovísk so 
zobrazovacími jednotkami do prevádzky. Pri kontrolách týchto pracovísk sme pozornosť 
venovali najmä umiestneniu ZJ, priestorovým podmienkám na pracoviskách so ZJ, dennému a 
umelému osvetleniu, mikroklimatickým podmienkam, požiadavkám na pracovné miesto a 
jeho usporiadanie a na režim práce a odpočinku zamestnancov - v zmysle NV č. 276/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných           a zdravotných požiadavkách pri práci so 
zobrazovacími jednotkami. V 28 prípadoch išlo o pracoviská, na ktorých pracujú zdravotne 
postihnutí pracovníci – tzv. chránené dielne a chránené pracoviská.                      
       Doposiaľ sme na týchto pracoviskách nezaznamenali profesionálne poškodenie zdravia 
a ani iné závažné nedostatky pri práci s PC. Pri výkone ŠZD na pracoviskách  so 
zobrazovacími jednotkami boli používané aj kontrolné listy informovanosti zamestnancov  -  
spolu bolo spracovaných 10 dotazníkov.  
 
  

2. 3. Zdravé pracoviská  
 
       Plnenie:  
 
      Do riešenia úlohy: „Zdravé pracoviská“ sa RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou 
zapojil v roku 2008. Ako „zdravé pracovisko“ bola vytypovaná kovovýroba KOVO Hudák 
spol. s r.o., Čaklov. Spoločnosť vyrába zárubne, lešenie pre stavebný priemysel, brzdové 
valce pre automobilový priemysel, náhradné diely pre malotraktory, spojovací materiál pre 
podlahové rošty a bočnice. 
      Výrobný proces pri výrobe zárubní, lešení a profilov prebieha v priestoroch výrobnej haly 
a v lisovni. Polotovary vo forme zvitkov plechov sa spracovávajú delením a ohýbaním na 
tvárniacej linke. Ďalšie výrobky sa zhotovujú lisovaním na lisovacej linke. Plech sa strihá 
a delí na tabuľových nožniciach a pásových pílach, následne sa upravuje na ohraňovacích 
lisoch, prípadne sa vŕta. Výroba ďalej pokračuje zostavením, stehovaním, a zváraním dielcov 
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do požadovaného výrobku v zváracích boxoch. Nasleduje očistenie zvarov sekáčom, 
kladivom a podľa potreby aj obrusovanie ručnou flexibrúskou.  
      Výroba brzdových valcov prebieha v kovoobrábacej dielni. Polotovar sa postupne obrába 
na frézach, sústruhoch, obrážačke, vyvŕtavačke a brúskach. Montáž drobných výrobkov sa 
vykonáva v montážnej dielni. 
         Spoločnosť zamestnáva 44 pracovníkov, z toho 15 v profesii zámočník, 9 v profesii 
zámočník zvárač, 4 v profesii kovoobrábač a 2 lakovník. Zámočníci  a kovoobrábači sú počas 
práce exponovaní hluku. Zámočníci zvárači sú exponovaní pevnému aerosólu zo zvárania, 
pevnému aerosólu z brúsenia, hluku a pri práci s ručnou flexibrúskou aj vibráciám, 
prenášaným na ruky. Lakovníci sú pri namáčaní zárubní do vane so základnou farbou 
exponovaní organickým rozpúšťadlám (toluén, xylény).  
       
      Na zníženie rizika poškodenia zdravia zamestnancov pri práci z expozície hluku vykonala 
spoločnosť technické opatrenia. V septembri 2008 boli nahradené niektoré kovoobrábacie 
stroje novými. Následne v októbri 2008 bolo vykonané meranie imisií hluku v pracovnom 
prostredí .  
 
      V roku 2009 bola vykonaná objektivizácia hluku 3 profesií, obsluha CNC sústruhu OSAN 
Lynx 220 LM, obsluha CNC sústruh Feeler 20 L a u pracovníka obsluhujúceho rámovú pílu 
BOMAR, vŕtačku OMZ 06 a frézu FA 4. 
Expozícia hluku za pracovnú zmenu, vyjadrená normalizovanou hladinou hlukovej expozície, 
pri obsluhe vŕtačky OMZ-06 a rámovej píly BOMAR napriek tomu prekračovala hornú akčnú 
hodnotu 85 dB. Preto boli opätovne rozanalyzované možnosti zníženia hluku a navrhnuté 
ďalšie opatrenia: 
-zväčšenie vzdialenosti medzi pracovníkom a zdrojom hluku správnou organizáciou               
práce 
-striedanie pracovníkov na hlučných a menej hlučných pracoviskách  
-úprava režimu práce a pracovných prestávok zavedením tichých prestávok  
-preškolenie pracovníkov, aby kovové výrobky nehádzali do paliet, ale ich ukladali,  
-namiesto oklepávania kovových výrobkov o kovovú časť stroja používať kartáč alebo pilník 
-namiesto zámočníckeho kladiva , ktorým sa zaisťuje obrobok vo zveráku používať gumené 
kladivo 
      Koncentrácia škodlivých chemických faktorov v pracovnom ovzduší bola objektivizovaná 
v januári 2009. Koncentrácie toluénu a xylénov, namerané v pracovnom ovzduší lakovača 
boli výrazne nižšie, ako povolené limitné hodnoty . Celozmenová priemerná expozícia 
pevného aerosólu zo zvárania dosiahla hodnotu 3,94 mg/m3. 
       
 V rámci Európskej kampane „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ a v rámci 
„Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ navštívili v dňoch 8.10. 
a 5.11.2009 kovovýrobu pracovníci oddelenia PPL a Poradne zdravia RÚVZ. Poradňa zdravia 
po roku vykonala kontrolné vyšetrenia rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. 
Pracovníci Poradne zdravia vyšetrili a evidovali rizikové faktory biologické a faktory 
životného štýlu, ktoré sa spájajú s pravdepodobnosťou srdcovo-cievnych ochorení. Tohto 
roku súbor tvorilo 29 zamestnancov, 24 mužov a 5 žien. Porovnanie bolo vykonané u 26 
opakovane vyšetrených (22 mužov a 4 ženy). Ostatných 13 sme pre ich služobné povinnosti 
nevyšetrili. Po vyhodnotení výsledkov a porovnaní s predchádzajúcim rokom možno 
konštatovať, že v hladinách cholesterolu a v BMI nenastala žiadna zmena, pribudla však jedna 
glykémia. Hypertenzia ostala naďalej rizikovým faktorom číslo jedna. K zhoršeniu tlaku krvi 
došlo u šiestich zamestnancov. Novoobjavené hodnoty zvýšeného TK boli v dvoch prípadoch.  
 

837



 
Pribudli traja fajčiari (spolu 8). Vyšetreným bolo poskytnuté poradenstvo podľa individuálnej 
situácie, zvlášť pri poruche lipidového a glycidového metabolizmu a hypertenzii.  
 
 
      Vedeniu spoločnosti boli poskytnuté propagačné materiály o pôsobení škodlivých 
faktoroch pri práci a o hodnotení rizík poškodenia zdravia pri práci. S ich obsahom sa mohli 
oboznámiť všetci zamestnanci na nástenke vo vestibule. S vedením firmy boli rozanalyzované 
riziká práce, poukázalo sa na jednotlivé fyzikálne a chemické škodlivé faktory, ktoré pri práci 
ohrozujú zdravie zamestnancov a upozornilo na závažnosť možného aditívneho účinku 
rôznorodých faktorov najmä u zváračov. Vedenie spoločnosti je naklonené hľadaniu 
a realizácií opatrení na zlepšenie stavu pracovného prostredia zamestnancov. Dohľad nad 
pracovným prostredím a preventívnu lekársku starostlivosť o zamestnancov vykonáva od 
roku 2009 PZS.  
   
Celozmenová priemerná expozícia pevného aerosólu zo zvárania dosiahla hodnotu 3,94 
mg/m3. 
      V rámci Európskej kampane „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ a v rámci 
„Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ navštívili v dňoch 8.10. 
a 5.11.2009 kovovýrobu pracovníci oddelenia PPL a Poradne zdravia RÚVZ. Poradňa zdravia 
po roku vykonala kontrolné vyšetrenia rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. 
Pracovníci Poradne zdravia vyšetrili a evidovali rizikové faktory biologické a faktory 
životného štýlu, ktoré sa spájajú s pravdepodobnosťou srdcovo-cievnych ochorení. Tohto 
roku súbor tvorilo 29 zamestnancov, 24 mužov a 5 žien. Porovnanie bolo vykonané u 26 
opakovane vyšetrených (22 mužov a 4 ženy). Ostatných 13 sme pre ich služobné povinnosti 
nevyšetrili. Po vyhodnotení výsledkov a porovnaní s predchádzajúcim rokom možno 
konštatovať, že v hladinách cholesterolu a v BMI nenastala žiadna zmena, pribudla však jedna 
glykémia. Hypertenzia ostala naďalej rizikovým faktorom číslo jedna. K zhoršeniu tlaku krvi 
došlo u šiestich zamestnancov. Novoobjavené hodnoty zvýšeného TK boli v dvoch prípadoch. 
Pribudli traja fajčiari (spolu 8). Vyšetreným bolo poskytnuté poradenstvo podľa individuálnej 
situácie, zvlášť pri poruche lipidového a glycidového metabolizmu a hypertenzii.  
 
      Vedeniu spoločnosti boli poskytnuté propagačné materiály o pôsobení škodlivých 
faktoroch pri práci a o hodnotení rizík poškodenia zdravia pri práci. S ich obsahom sa mohli 
oboznámiť všetci zamestnanci na nástenke vo vestibule. S vedením firmy boli rozanalyzované 
riziká práce, poukázalo sa na jednotlivé fyzikálne a chemické škodlivé faktory, ktoré pri práci 
ohrozujú zdravie zamestnancov a upozornilo na závažnosť možného aditívneho účinku 
rôznorodých faktorov najmä u zváračov. Vedenie spoločnosti je naklonené hľadaniu 
a realizácií opatrení na zlepšenie stavu pracovného prostredia zamestnancov. Dohľad nad 
pracovným prostredím a preventívnu lekársku starostlivosť o zamestnancov vykonáva od 
roku 2009 PZS 
 
 
 
 
 
 

 
 
Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese - podľa 
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Počet  pracovníkov  vykonávajúcich  rizikové  práce  v okrese - podľa 
druhu a kategórie rizikových faktorov: 
 (I. stupeň triedenia)    
       
       
                  Tab. č. 217 

Rizikové faktory 
Počet expon. 
pracovníkov 3. kategória 4.kategória 

Celkom Žien Celkom Žien Celkom Žien 
Hluk 640 53 623 49 17 4 
Prach 318 3 283 3 35 0 
Vibrácie 73 0 11 0 62 0 
Ionizujúce  žiar.  15 10 15 10 0 0 
Dermatotrop.látky 0 0 0 0 0 0 
Infekcie 3 2 3 2 0 0 
Chemické látky 166 3 166 3 0 0 
Karcinogény 6 4 6 4 0 0 
Lasery 2 2 2 2 0 0 
DNJZ 0 0 0 0 0 0 
Alergény 7 0 7 0 0 0 

prevažujúcej činnosti - v organizáciách 

 
                                                                                                                          
                                                                                                        Tab. č. 1 

Prevažujúca činnosť 

Počet 
exponovaných 
pracovníkov 
Celkom Žien 

A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné 
hospodárstvo 98 1 

C Ťažba nerastných surovín  17 1 
D Priemyselná výroba 680 51 
E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 8 0 

G Veľko a maloobchod, oprava motor. vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 7 2 

N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 26 18 
  Spolu: 836 73 
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Trend vývoja rizikovosti práce  
                                                                                                                 Tab. č . 3. 

 
Rizikový faktor 
 

Počet exponovaných:  
2005 2006 2007 2008 2009 

hluk 655 664 750 748 640 
prach 241 333 398 404 318 
vibrácie  16  16 12 12 73 
ionizujúce žiar.   21   21 21 16 15 
kožné škodliviny  93 193 35 35 0 
infekcie 6 6 6 5 3 
chemické  škod-  250 204 200 193 166 
karcinogény 8 8 8 6 6 
lasery 1 1 2 2 2 
DNZJ 4 4 0 0 0 
alergény 103 15 7 7 7 
S p o l u: 1030 1080 1439 1428 1230 

 
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
V oblasti podpory zdravia bolo súčasťou našej práce v poradni zdravia pozitívne 
ovplyvňovanie spôsobu života jednotlivca, zvýšenie jeho kvality na úrovni obecnej, 
regionálnej aj národnej. Nástrojom nám boli programy a projekty, ktoré vyhlásila vláda SR na 
úseku verejného zdravotníctva na roky 2006–2010. 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
  
 Všetky projekty v ktorých pracovníci PZ  v sledovanom období pracovali boli 
nástrojom na realizáciu cieľov NPPZ.  
 Zamerali sme sa na vybrané determinanty zdravia , ako sú zdravý životný štýl, zdravá 
výživa, podporu nefajčenia, pohybovú aktivitu, ale hlavne na redukciu rizikových faktorov 
srdcovocievnych ochorení.   
Pracovali sme hlavne v týchto programoch: 
 
CINDI : 
 V programe CINDI sme sa zamerali na  monitoring a evidenciu biologických rizikových 
faktorov (cholesterol, glykémiu, triglyceridy, HDL  a LDL - frakcie cholesterolu, výpočet 
aterogénnych indexov, BMI a TK). Preventívne vyšetrenie sme poskytovali celej populácií, 
bez vekového obmedzenia a  rajónnej príslušnosti.  K starostlivosti o svoje zdravie sme 
verejnosť mobilizovali rôznymi spôsobmi masmediálnej komunikácie,  edičnými materiálmi, 
aj osobne. 
 
  Okrem  klientov, ktorí navštívili našu poradňu, sme počet vyšetrených zvýšili výjazdmi 
v teréne, kde sme rizikových klientov vyhľadávali aktívne. 
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 V sledovanom období  sme realizovali                                            746  vyšetrení 
 Počet klientov, ktorí navštívili našu poradňu zdravia               653    
 Prvý krát vyšetrených klientov                                                     297 
 Kontrolne vyšetrených klientov                                                    470 
 
 
 V celkovej návštevnosti tvorili najpočetnejšiu skupinu 45-54 roční klienti. Prevahu 
mali ženy 493, pred mužmi 253.  Najpočetnejšiu skupinu v kontrolných vyšetreniach tvorili 
55-64 roční klienti. Z prvovyšetrených boli najpočetnejší v skupine 45-54 roční klienti. 
V teréne sme absolvovali 28výjazdov, pri ktorých sme vyšetrili  474 klientov. 
I keď sme každému klientovi vyhodnotili globálne riziko civilizačných ochorení individuálne, 
zaujímavý je aj celkový prehľad výsledkov jednotlivých rizikových faktorov nových klientov 
v sledovanom období 
 
 
 
Vyšetrovaný                              Výsledky                  Výsledky                   Výsledky 
ukazovateľ                            normálne          hraničné                kritické 
                                                %                                 %              % 
cholesterol                                   62,7                             31,2                             6,1 
glykémia                                      82,0                             8,65                            9, 34                                
BMI                                             37,17                           31,59                          31,22 
TK/S                                             41,4                            30,82                           27,73 
TK/D                                            36,98                           31,16                          31,84 
 
 
 
Z tabuľky vyplýva, že 37,3% klientov potrebuje úpravu stravovacích zvyklosti pre 
normalizáciu cholesterolu, 17,99 % klientov pre úpravu hladiny cukru.  Takmer 31,22 % 
klientov malo BMI v pásme obezity. Klientov s patologickými hodnotami (27 
s hyperglykémiou, 18 s hyperlipidémiou a 16 s hypertenziou ) sme odoslali na odborné 
vyšetrenie a liečbu.  
Po komplexnom vyhodnotení rizika, Poradňa odporúča klientom diétne usmernenie    
kontrolné vyšetrenie, najskôr po troch mesiacoch.  
Tak zistíme účinnosť intervenčného pôsobenia  na klientov v otázkach výživy a 
nefarmakologického znižovania TK. Niektorí klienti nás v sledovanom období navštívili aj 3 
krát.   
Intervenciu v rámci programu vykonávame dvojakou formou: 
- populačnou stratégiou:  články, besedy, súťaže 
 
- individuálna stratégia : výjazdové poradne v teréne . V sledovanom období sme 
absolvovali 24 výjazdov , pri ktorých sme vyšetrili 474 klientov.  
 
 
Školy podporujúce zdravie : 
 V rámci školského systému  sme sa v tomto projekte aj v roku 2009 zamerali hlavne 
na vzdelávanie profesnej skupiny učiteľov.  
Navštívili sme niekoľko škôl, kde sme učiteľom vyšetrili rizikové faktory srdcovo-cievnych 
ochorení a poskytli cielené individuálne poradenstvo: 
• ZSŠ A. Dubčeka  - vyšetrených 26 klientov 
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• 22. 04.2009 – Špeciálna ZŠ internátna – vyšetrených 27 klientov 
• 23.04.2009 – ZŠ a MŠ Kamenná Poruba – vyšetrených 12 klientov  
• 29.04.2009 – MŠ Sídlisko II. – vyšetrených 15 klientov 
• 25.05.2009 – HZOS – vyšetrený účastníci seminára  koordinátorov pre 
odvykanie od drogových závislostí  - 16 klientov 
• 02.06.2009 –ZŠ a MŠ Čičava – vyšetrených 33 klientov 
• 15.12.2009 – Gymnázium vo Vranove nad Topľou – vyšetrených 11 klientov 
 
Ozdravenie výživy: 
 Vzhľadom na nepriaznivú situáciu  v spôsobe stravovania našej populácie sme 
pokračovali v plnení projektu  „ Sledovanie stavu výživy vybraných vekových skupín 
dospelej populácie “. Projektom sa získava informácia o výživovom stave vybranej 
populačnej skupiny regiónu, s dôrazom na výskyt nadváhy a obezity. Projekt má charakter 
monitorujúci a výskumný.  
 Našim cieľom v tomto programe je informovať   respondentov o zásadách správnej výživy, 
zdôrazňovať vzťah výživy k civilizačným chorobám  a propagovať potravinárske výrobky 
označené logom  „Zdravá výživa pre zdravé srdce“. Tým sme zároveň splnili rovnomenný 
projekt, na podporu spotreby zdraviu prospešných potravín a lepšiu orientáciu pri ich výbere 
pre našich klientov.   
V tomto programe sme pokračovali plnením projektu „ Sledovanie stavu výživy vybraných 
vekových skupín dospelej populácie“. Piaty rok sme sledovali cieľovú skupinu 80 klientov 
stredne ťažko pracujúcich, vo veku od 19 – 59 rokov (M)  a 19- 60 rokov (Ž). 
 Štandardné vyšetrenie rizikových faktorov KVOCH absolvuje 80 klientov 
v spomínaných vekových skupinách. Respondenti vyplnia dotazník o životospráve  
a jednodňový jedálny lístok. Pracovníci PZ každému klientovi vypracujú klinicko- 
somatometrický dotazník  a záznamový list o biochemickom vyšetrení. Výsledky vyšetrení 
odovzdávame pracovníkom oddelenia hygieny výživy na spracovanie v programe Alimenta.  
 
Podpora nefajčenia : 
 Projekt „ Prestaň a vyhraj“, ktorý sa koná k Svetovému dňu bez tabaku sa tohto roku 
neplnil, nasledujúca kampaň je v roku 2010.  
 31.05.2009 si každoročne pripomíname  Medzinárodný deň bez tabaku. V priestoroch 
HZOS  sa konal seminár koordinátorov prevencie drogových závislosti, ktorý organizovala 
Pedagogicko-psychologická poradňa, HZOS a RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou. Na 
seminári odznela prednáška  o fajčení a chronických pľúcnych ochoreniach. Pracovníčky PZ 
vyšetrili 16 účastníkov seminára ( Chol, Glyk, TK ). K tomuto dňu sme uverejnili článok 
v regionálnych novinách pod názvom Fajčím, fajčíš, fajčíme ... . Zároveň sme vyhotovili 
nástenku v oboch budovách RÚVZ s aktuálnou témou. 
K Medzinárodnému dňu bez fajčenia sme vyhotovili nástenku v budovách RÚVZ. 
 
9.2  „Žiť  zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší  ma, že 
žijem zdravo“ 
 Vzhľadom na starnutie populácie v Európe sme venovali  pozornosť  podpore zdravia 
 skupinám seniorov aj v tomto roku. Naďalej  sme pokračovali v monitoringu zdravotného 
stavu starších ľudí  ako bolo plánované v 1. etape uvedeného projektu Mám 65 + a teší ma 
žijem zdravo. S cieľom vzdelávania seniorov v podpore zdravia sme absolvovali niekoľko 
besied a vyšetrení pri  výjazdoch v teréne. Besedy sa niesli v znamení želaných tém ( 
KVOCH, DM, hypertenzia, osteoporóza, úrazy v starobe  a pod. V niektorých  Kluboch a 
iných občianskych združeniach seniorov sme vyšetrovali  cholesterol, glykémiu a TK. 
Merania TK sme spojili s kurzami samomerania TK. 
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• 11.02.2009 – Klub seniorov  Dlhé Klčovo  ( vyš. 22 seniorov + cielené poradenstvo )  
Stretnutie sme zorganizovali v spolupráci s HZOS. 
• 16.02.2009 – Klub seniorov Hencovce ( vyš. 16 seniorov) 
• 24.02.2009 – beseda o civilizačných ochoreniach,  vyš. 20 klientov v produktívnom a      
posproduktívnom veku na obecnom úrade vo Vechci. Stretnutie zorganizovala miestna 
organizácia SČK.        
• 15.05.2009 – Klub dôchodcov Nižný Hrušov ( vyš. 21 seniorov ) + individuálne 
poradenstvo 
• 20.05.2009 – Klub seniorov Žalobín ( vyš. 21 seniorov ) + krátka beseda o 
sekundárnej prevencii  pri srdcocievnych ochoreniach a hypertenzii 
• v  mesiaci júl sme realizovali stretnutie so seniormi mesta Vranov  „ Lesík Vranov“, 
spojené s neformálnou besedou na tému Nástrahy leta. Podobne v mesiaci august sme 
absolvovali stretnutie so seniormi z Domu seniorov Vranov nad Topľou. 
• 22.10.2009 – Denné centrum Rodinná oblasť ( vyš. 28 seniorov ) + individuálne 
poradenstvo 
• 27.10.2009 – Denné centrum Vranov nad Topľou  ( vyš. 11 seniorov ) + individuálne 
poradenstvo 
 
 V rámci 2. etapy uvedeného projektu sme začali s realizáciou dotazníkovej štúdie. 
Téma štúdie je „Seniori v rodine a spoločnosti“ do súboru, ktorý tvoria 4 skupiny populácie,  
sme pojali: 
- žiakov  9.ročíka – mesto – zo ZŠ na Sídlisku II. vo Vranove nad Topľou ( 30 ) 
- žiakov  9. ročníka – vidiek zo ZŠ Bystré ( 30 ) 
- verejnosť – podnik, firma, RÚVZ - oslovili sme respondentov mladších vekových kategórii     
s rôznym pracovným zaradením  ( muži, ženy) 
- seniori – bývajúci doma – z Klubu dôchodcov  RO  ( 30 ) 
- seniori – bývajúci v inštitucionálnych zariadeniach – oslovili sme respondentov z Domu 
seniorov Vranov nad Topľou 
 
Veľkosť súboru spolu tvorilo 240 respondentov. Zadávanie údajov do mustry dotazníka sme 
ukončili do 20.augusta. Dotazníky boli  spracované v programe EPI- INFO a sumárna analýza 
sa vykoná na RÚVZ Trenčín, ktorý je gestorom projektu. 
Cieľom projektu bolo zmonitorovať, ako vnímajú postavenie seniorov v spoločnosti iné 
generácie. Prípadne zmeniť postoj spoločnosti ako k skupine, ktorá je sociálnou 
a ekonomickou záťažou. 
 
Vyzvi srdce k pohybu :  
 Náplňou programu je motivácia ľudí  k pravidelnej pohybovej aktivite ako jedného 
z dôležitých determinantov zdravia.  
V tomto roku prebehol už 3. ročník celonárodnej medzinárodne koordinovanej súťaže, ktorej 
koordinátorom je RÚVZ Banská  Bystrica. Termín súťaže bol presunutý až na september.  
V auguste sme absolvovali jednodňovú vstupnú inštruktáž v Banskej Bystrici k realizácii 
súťaže . Kampaň sme rozbehli pred 7. septembrom článkom v regionálnych novinách 
o význame pohybu pre zdravie a o pravidlách súťaže. Edičný materiál sme distribuovali 
v rôznych zariadeniach a na mestských tabuliach. Obdobie kampane trvalo v čase od 7.9 2009 
do 29.11.2009. V decembri sme zozbierali odkontrolovali a odoslali časť prihlášok ( 23 ks ) 
na RÚVZ B.B. Niektorí súťažiaci ich odoslali priamo.  
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2. Zabezpečiť zvýšenie  zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia 
 
 Zvyšovanie zdravotného uvedomenia našej verejnosti sme sa snažili zabezpečiť 
rôznymi formami komunikácie.  Využívali sme všetky dostupné prostriedky:  masmediálne, 
elektronické  a   iné.    Informovanosť   obyvateľstva   sme   prehlbovali   regionálnou    tlačou  
( Vranovské noviny, Novinky), príspevkami v regionálnej televízii B52, prednáškami a 
besedami pre mládež, produktívny i poproduktívny vek, skupinovým a individuálnym 
poradenstvom , distribúciou edičného materiálu a názornou propagáciou – nástenkami.  
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom      spôsobe života 
 V regionálnej tlači a na web. stránke boli uverejnené články s názvom : 
 
Články :   Sme zdraví, alebo chorí ? 
                  7. apríl - Svetový deň zdravia 
                  Povedzte to kvetom ! 
                  Fajčím, fajčíš, fajčíme ... . 
                  5 x denne pre zdravie 
                  Leto má svoje nástrahy 
                  Vyzvi srdce k pohybu 
                  Viete, čo robiť pre zdravé srdce ? 
                  Aj jeseň života má svoje čaro 
                  Tajomstvo duševného zdravia 
 
4. Realizovať Program podpory zdravia znevýhodnených Komunít na Slovensku na 
roky 2009 - 2015 
 RÚVZ vo Vranove nad Topľou sa do plnenia 2. etapy uvedeného programu zapojilo 
až tohto roku. Cieľom programu je zvýšenie zdravotného uvedomenia, osvojenie si návykov 
zdravého životného štýlu a zvýšenie zodpovednosti za vlastné zdravie obyvateľov rómskych 
osád. Výber KPZV sme zrealizovali na základe výberového konania a svoju pracovnú činnosť 
začal 01.0.4.2009 cirkuláciou na jednotlivých oddeleniach   RÚVZ.  
V súčasnosti sa venuje samostatnej práci v teréne prevažne v rómskom osídlení  pre obci 
Čičava, podľa navrhnutého obsahového zamerania. Zároveň zabezpečuje komunikáciu medzi 
lekármi a občanmi aj iných komunít v regióne, hlavne pri problémoch s očkovaním. Šíri 
základnú osvetu, zabezpečuje informovanosť komunity o prevencii.  
 V apríli tohto roku sa zúčastnil vstupnej inštruktáže na ÚVZ SR v Bratislave 
o vykonávaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác v rómskych osadách, ktorú 
aj prakticky využil pri realizácii I. etapy deratizácie v máji a II. etapy v septembri a októbri. 
Vykonával školenia v osadách pred vykonaním samotnej akcie.  
 Výchovu k zdraviu zabezpečuje neformálnymi besedami, diskusiami, poradenstvom, 
formou PEER skupiny v Hygienickom centre Čičava, v ZŠ, na OcÚ, v Pastoračnom centre, 
ale aj v domácnostiach. V rámci monitoringu zdravotného stavu obyvateľov rómskych osád 
zabezpečil vyšetrenie v komunite Čičava ( rizikové faktory srdcocievnych ochorení –  
(34 klientov). Aktivity sú zamerané k aktuálnym konkrétnym problémom: význam očkovania, 
pedikulóza, svrab, prevencia pred infekčnými ochoreniami, umývanie rúk a pod. V čase 
epidémie žltačky navštevoval rodiny, ktoré sú pod lekárskym dohľadom. Dotkol sa tém 
o životnom prostredí „ Divoké skládky a pod“ . 
 Pôsobil aj na poli kultúrnom. Zúčastňoval sa na výberových talentových skúškach, 
regionálnych, krajských aj celoslovenských, ktoré organizuje Občianske združenie Divé maky 
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( od roku 2005). OZ  Divé maky podporuje talentované rómske deti zo separovaných osád 
prostredníctvom štipendijného fondu. 
 KPZV pomáhal tiež  pri riešení sociálnych vecí Rómov cez rôzne organizácie ( ETP ), 
organizoval prednášky na tému „ Ilegálna práca v štátoch EÚ“. Spolupracoval s kanceláriou 
TSP v meste Vranov nad Topľou so zameraním na oblasť Čemerné. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
CINDI: 
Podrobný rozbor činnosti v programe CINDI je uvedený v bode 1. 
 
8. Vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 RÚVZ v rámci školiacej činnosti  usporiadalo niekoľko školení a seminárov pre rôzne 
profesné skupiny obyvateľstva hlavne pre pracovníkov v potravinárstve, vodárenstve a iných 
epidemiologicky závažných činnostiach. V priebehu roka  bolo školených 7 skupín 
a vydaných 225 osvedčení o odbornej spôsobilosti  na vykonávanie uvedených činnosti.  
 K Svetovému dňu bez tabaku sme usporiadali seminár pre koordinátorov prevencie 
drogových závislosti ZŠ a SŠ okresu Vranov nad Topľou.  
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
 V priebehu posledných rokov vláda SR prijala niekoľko opatrení na ochranu 
nefajčiarov. V roku 2004  zákon 377 Z. z. o ochrane nefajčiarov a novelu, ktorou je zákon 
č.87/2009. Ako základná intervenčná stratégia s cieľom výchovy k nefajčeniu bol v roku 2008 
prijatý Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009-2010. Medzi jeho 
kľúčové oblasti patrí aj poradenstvo tabakovej závislosti, príprava a realizácia medzinárodnej 
súťaže „ Prestaň a vyhraj 2010“, do ktorej sa hodláme zapojiť už po deviaty krát. Tradične aj 
tohto roku k Svetovému dňu bez tabaku RÚVZ usporiadal seminár pre pedagogických 
pracovníkov s cieľom podpory zdravia a ochrany nefajčiarov. Poradňa zdravia kontrolu 
dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov a iných povinností vykonávala väčšinou pri 
hromadných aktivitách v terénne ( v závodoch, školách, úradoch ). Spolu sme vykonali 18 
kontrol. Neudelili sme žiadnu sankciu. V 2 prípadoch chýbal oznam o zákaze fajčenia, na 
ktorý sme upozornili.  
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A. OBLASŤ  HYGIENY   VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI   POTRAVÍN A   
KOZMETICKÝCH   VÝROBKOV 
 
1. Uplatňovať v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon ŠZD a ÚK 
potravín v spádovom území. 
 
V období od 1.1. – 31.12.2009 pracovníci oddelenia hygieny výživy  vykonali v rámci 
výkonu ŠZD 720 kontrol a 110 kontrol v rámci výkonu ÚK potravín, zároveň bolo 
odobratých 530 vzoriek rôznych druhov potravín na laboratórne vyšetrenie. Kontroly boli 
vykonávané podľa plánu výkonu kontrol a podľa frekvencie kontrol vyplývajúcich 
z kategorizácie zariadení.  
 
2. V rámci realizácie „Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej 
republiky“ podieľať sa na plnení hlavnej úlohy Sledovanie výživového stavu vybraných 
skupín obyvateľov. 
    
Projekt vychádza z „ Programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR“. Cieľ projektu je  
cieleným sledovaním výživy vybraných skupín obyvateľstva vytvoriť trvalé signálne centrá 
v SR, ktoré budú získavať a hodnotiť informácie o celkovom vývoji a zmenách spôsobu stavu 
výživy sledovaných populačných skupín a tým súčasne poskytovať podklady pre regionálnu 
a celoštátnu realizáciu výživovej a zdravotnej politiky u obyvateľov SR. Týmto projektom sa 
získa informácia o výživovom stave vybranej populačnej skupiny obyvateľstva s dôrazom na 
výskyt nadváhy a obezity. 
Úloha je rozdelená do troch častí: Výber cieľovej skupiny – 2 vekové kategórie mužov a žien 
pre stredne ťažkú prácu v zmysle odporúčaných výživových dávok pre obyvateľov SR 
(Vestník MZ SR čiastka 7 – 8/1997, číslo SOZO – 1586/1997-08 zo dňa 3.marca 1997. 
RÚVZ so sídlom vo Zvolene vyšetril v kategórií: 
stredne ťažká práca – ženy – veková kategória 19 – 34 r., v počte 20 
stredne ťažká práca – ženy – veková kategória 35 – 54 r., v počte 20 
stredne ťažká práca – muži – veková kategória 19 – 34 r., v počte 20  
stredne ťažká práca – muži – veková kategória 35 – 59 r., v počte 20 
Každý klient obdržal návod na vyplnenie 1 – dňového jedálneho lístka, ktorý je po vyplnení 
spracovaný v programe Alimenta. Ďalej sa vypĺňa dotazník o životospráve – A. Spotreba 
potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti a B. Pohybová aktivita a životospráva.  
Druhú časť tvorí Klinicko – somatometrický dotazník, ktorý poskytne informáciu o : 
hmotnosti, výške, BMI, WHR, TK. Tretiu časť tvorí záznamový list pre biochemické 
vyšetrenie. Táto časť úlohy je plnená prostredníctvom poradní zdravia. Každému klientovi 
bola odobratá kapilárna krv na stanovenie lipoproteinového metabolizmu 
(Cchol.,TGL,HDL,LDL,Glu). Vyšetrenie sa vykonáva na prístroji Reflotron. Analýza 
výsledkov, tabuľky, grafy sú spracovávané v programe Microsoft Excel. Výber klientov, ako 
aj nasledné vyšetrenia boli vykonané v závodoch Teplárenská spoločnosť, pri Bučine vo 
Zvolene, kuchynský personál a pracovníci obsluhy Reštaurácia Centrum a Divadelnej 
reštaurácie vo Zvolene, terénni pracovníci Sociálnej poisťovne vo Zvolene. Ukončený projekt 
bol odoslaný na  krajské spracovanie do RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Celoslovenské 
zhodnotenie  vykonáva RÚVZ so  sídlom v Poprade. 
 
3. Zabezpečiť výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín   s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie vrátane potravín pre celiatikov, 
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fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky a to 
podľa harmonogramu odberu vzoriek vypracovaného v zmysle Národného plánu 
úradnej kontroly potravín.                                                                                             
 
Úloha ja vždy rozpracovaná v súlade s ročným plánom výkonu úradnej kontroly potravín, 
ktorého súčasťou je aj plán odberu vzoriek.  Spolu bolo odobratých 530 vzoriek potravín 
a hotových pokrmov z toho 36 vzoriek nevyhovelo kritériám čo predstavuje 6,8 %  
nevyhovujúcich vzoriek. Z toho bolo odobratých 95 vzoriek hotových jedál a pokrmov 
rýchleho občerstvenia. Z celkového odobratého počtu vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie 
bolo odobratých  388 vzoriek. Z toho mikrobiologickým kritériám nevyhovelo 33 vzoriek, čo 
predstavuje 8,5 % nevyhovujúcich vzoriek po stránke mikrobiologickej. Najviac 
mikrobiologicky nevyhovujúcich vzoriek bolo cukrárskych výrobkov a to 9 vzoriek ( 8 
vzoriek pre prekročený počet koliformných baktérií a 2 vzorky prekročenie limitu plesní). 
Ďalej z nevyhovujúcich vzoriek po stránke mikrobiologickej bolo 17 vzoriek zmrzlín ( 7 
vzoriek pre prekročenie počtu  koliformných baktérií, 8 pre prekročenie limitu 
Enterobacteriaceae, 3 vzorky pre prekročenie limitu  kvasiniek) 
Lahôdkárske výrobky: Celkom bolo odobratých 12 vzoriek z distribučnej siete, všetky po 
stránke mikrobiologickej vyhovovali.  
Z dôvodu chemickej kontaminácie nevyhoveli 3 vzorky a to z dôvodu prekročenia ph 
hodnoty v lahôdkárskych šalátov.  
Prídavné látky: z prídavných látok sme sledovali najmä farbivá, sladidlá a konzervačné 
látky. Na farbivá bolo odobratých a vyšetrených 53 vzoriek cukrárskych výrobkov, 43 vzoriek 
zmrzlín a 2 vzorky výživových doplnkov, pričom neboli zistené nezhody. Na kontrolu 
náhradných sladidiel bolo odobratých 53 vzoriek cukrárskych výrobkov, 40 vzoriek zmrzlín 
a 2 vzorky výživových doplnkov, pričom neboli zistené nezhody. Na kontrolu konzervačných 
látok bolo odobratých bolo odobratých 53 vzoriek cukrárskych výrobkov, 40 vzoriek zmrzlín 
a 1 vzorka výživového doplnku, pričom takisto neboli zistené nezhody. 
Mykotoxíny, patulín:  celkom bolo odobratých 5 vzoriek dojčenskej a detskej výživy z toho 
2 vzorrky na báze ovocia na prítomnosť patulínu, 3 vzorky na báze obilia na aflatoxín, pričom 
žiadna z vyšetrených vzoriek nepresiahla NPM pre mykotoxíny podľa súčasne platnej 
legislatívy.  
Kontrola alergénov: glutén – odobratá a vyšetrená 1 vzorka pečiva z pohánky s cereálnou 
zložkou, pričom nebol zistený obsah gluténu. 
Potraviny ošetrené radiačným žiarením: odobratých a vyšetrených boli 3 vzorky orechov. 
Žiadna z vyšetrených vzoriek nevykazovala vlastnosti potraviny radiačne ošetrenej. 
                                         
4. Podľa harmonogramu odberu vzoriek kozmetických výrobkov podieľať sa na 
sledovaní regulovaných látok s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky. 
 
V zmysle usmernenia na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru nad 
kozmetickými výrobkami v roku 2009 bol pre RÚVZ so sídlom vo Zvolene stanovený počet 
odobratých vzoriek 18.  
Úlohy boli priebežne plnené a to nasledovne: odobratých bolo 5 vzoriek kozmetických 
výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením, z toho 5 druhov na chemickú analýzu a 2 
druhy na mikrobiologickú analýzu. Vyšetrenie vzoriek vykonalo laboratórium RÚVZ 
Bratislava, hlavné mesto SR, so sídlom v Bratislave. Po stránke mikrobiologickej bol 
sledovaný celkový počet mikroorganizmov, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 
a Candida albicans.  Všetky vyšetrené vzorky po stránke mikrobiologickej vyhovovali. 
Z ultrafialových filtrov boli vyšetrované oktokrylén, 1-(4-terc-butylfenyl)-3-(4- 
metoxyfenyl)propán-1,3-dión (butylmetoxydibenzoyl metan); oktylmetoxycinamát; 2-
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fenylbenzimidazol-5-sulfónová kyselina. Zistené množstvá UV filtrov vyhovovali 
požiadavkám prílohy č.7 k NV SR č. 658/2005      Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
kozmetické výrobky, pričom niektoré zložky neboli uvedené v zozname zložiek na obale 
výrobkov. Jedná sa o oktokrylén, ktorý sa neuvádza v zložení na obale u krému č. 1 
GARNIER AMBRE SOLAIRE – clear protect – priehľadný ochranný gél na telo  OF 15, 
stredná ochrana, 150 m, čo považujeme za chybu v označovaní. 
V mesiaci jún 2009 sme mali podľa plánu vykonať odber vzoriek dočasných farieb na 
pokožku na báze heny tzv. Black hena, tieto vzorky sa nám nepodarilo nájsť v distribučnej 
sieti. 
V mesiaci september 2009 bolo v zmysle plánu na výkon štátneho zdravotného dozoru nad 
kozmetickými výrobkami odobratých päť vzoriek kozmetických výrobkov pre deti, ktoré 
deklarujú na obale, že nie sú konzervované. Vyšetrenie vzoriek vykonalo laboratórium RÚVZ 
so sídlom v Žiline, ul.V.Spanyola 27. Vo  všetkých piatich vzorkách boli vyšetrované 
nasledovné konzervačné látky:  kyselina benzoová, kyselina sorbová, kyselina salicylová, 
kyselina 4 – hydroxybenzoová, chlórbutanol, metylparaben, etylparaben, propylparaben, 
izobutylparaben ich prítomnosť nebola zistená (ND), z mikrobiologických ukazovateľov bol 
vyšetrovaný: celkový počet mikroorganizmov, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans, pričom neboli zistené nedostatky v mikrobiologickej čistote. 
V označovaní kozmetických výrobkov neboli zistené nedostatky. 
V zmysle odborného usmernenia na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného 
dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2009 poslednou úlohou bolo sledovanie 
potenciálnych alergénov vo vonnej kozmetike. Pracovníci RÚVZ so sídlom vo Zvolene spolu 
odobrali päť vzoriek kozmetických výrobkov v prevádzke PEMAS PLUS spol. s r.o., 
Drogéria TETA, Námestie SNP 30, Zvolen. 
Vyšetrenie vzoriek vykonalo laboratórium RÚVZ hl. m. SR so sídlom v Bratislave, 
Ružinovská 8, Bratislava. 
Vo vzorke č.1 Bi-es parfume cosmetics, ROYAL BRAND OLD LIGHT, eau de toilette – 
toaletná voda bol vyšetrený kumarín, linalol, limonen, cinnamal, tieto látky boli uvedené na 
obale výrobku v zozname zložiek, kedže sa vyskytovali v množstve > ako 0,001 % hm.  
Posledná vyšetrená látka geraniol zistená v množstve 0,4914% hm. nebola uvedená 
v zozname zložiek u výrobku, takže výrobca  ( Bi-es Polska Sp. z o.o.) v tomto prípade 
uvedenú zložku neuviedol. 
Vo vzorke č. 2 BARBUS ACTIVE MAN – voda po holení,  de Miclén for men, bol zistený 
linalol, limonen, benzyl salicylát, geraniol, citral – cis, citral – trans, citronelol, eugenol, tieto 
látky boli uvedené na obale výrobku v zozname zložiek – ingredients (INCI).    
Vo vzorke č.3  ALPA, Chypre – kolínska voda,  bol zistený amyl cinnamal, linalol, citronelol, 
benzylalkohol, benzyl benzoát, benzyl cinamát, cinnamal, citral – cis, citral – trans, kumarín, 
eugenol, geraniol, limonen, tieto látky boli uvedené na obale výrobku v zozname zložiek – 
ingredients (INCI).   na obale výrobku,  čo vyhovuje požiadavkám Nariadenia vlády SR č 
658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky  na kozmetické výrobky, príloha č.3 zoznam 
látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené.  
Vo vzorke č.4 DC Dermacol, CLEANSING FACE TONIC – upokojujúca čistiaca pleťová 
voda bol zistený benzylalkohol, táto látka bola uvedené na obale výrobku v zozname zložiek 
– ingredients (INCI).    
Vo vzorke č.5 ASTRID intensive – čistiaca pleťová voda na normálnu a zmiešanú pleť bol 
vyšetrovaný benzyl salicylát, avšak nebol zistený (ND). 
 
5. Podieľať sa na sledovaní obsahu kontaminantov v zmysle harmonogramu odberu 
vzoriek  vypracovaného podľa Národného programu úradnej kontroly potravín. 
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Úloha sa plnila  priebežne podľa ročného plánu úradnej kontroly rozpracovaného na 
podmienky RÚVZ so sídlom vo Zvolene.  
Kontaminanty : sledované najmä ťažké kovy ( Pb, Cd, Hg), dusitany, dusičnany,  rezíduá 
pesticídov. Na kontrolu obsahu olova bolo vyšetrených 45 vzoriek ( 3 – byliny, koreniny, 4 – 
výživové doplnky, 10 minerálnych vôd, 16 pramenitých vôd, 11- bylinných čajov a 1 
predmetu a materiálu prich. do styku s potravinami)- nezhody neboli zistené. Na kontrolu 
obsahu kadmia bolo odobratých 39 vzoriek ( 4- výživové doplnky, 10 minerálne vody, 16 
pramenité vody, 6 bylinné čaje, 1- predmetu a materiálu prich. do styku s potravinami, 2 - 
šampiňony), nezhody neboli zistené. Na kontrolu obsahu ortuti bolo vyšetrených 30 vzoriek ( 
4- výživové doplnky, 10 minerálne vody, 16 pramenité vody), pričom nebol zistený nesúlad 
so stanoveným limitom. Dusitany a dusičnany: spolu bolo odobratých a vyšetrených 48 
vzoriek dojčenskej a detskej výživy. Ani v jednej vzorke nebolo zistené množstvo uvedených 
kontaminantov, ktoré by mohlo ohrozovať zdravie detí. Rezíduá pesticídov : odobraté 
a vyšetrené 2 vzorky detskej a dojčenskej výživy na báze mlieka a obilia. Ani v jednej vzorke 
nebol presiahnutý maximálny limit rezíduí stanovený v príslušnej legislatíve. 
  
6. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení 
zdravotne škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných 
systémov Spoločenstva Rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami 
v SR a RAPEX nad kozmetickými výrobkami. 
 
V období od 1.1.2009 – 31.12.2009 boli vykonané nasledovné šetrenia výskytu zdravotne 
škodlivých výrobkov hlásených prostredníctvom systému RAPID ALERT : 
 -Smaltový hrnček 1/8 l, dovozca: CZ 
TERCIUSBohemias.r.o.,č.kód:8592148000117,umiestňovaný   na trh spoločnosťou Kaufland 
SR v.o.s., u ktorého bola zistená migrácia Cd – 1 kontrola 
 -zapekacia misa – výrobok s čiernou antiadhéznou povrchovou úpravou, dovozca Zeder 
s.r.o.,      Prievidza   - 1 kontrola 
 -strunový krájač, priemer 9 cm, pôvod z Číny – 5 kontrol 
 -nedeklarovanie mliečnej zložky v horkej čokoláde s pomarančovým olejom od výrobcu :        
ALNATURA GmbH., Darmstädter Straße 63, D-64404 Bickenbach, Nemecko- distribúcia   
prostredníctvom dm drogerie markt s.r.o., - 1 kontrola 
Prostredníctvom hlásení o nebezpečných kozmetických výrobkoch systémom RAPEX bolo 
vykonaných 180 kontrol v priebehu roka 2009. 
 
7. Zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich ÚKP a ŠZD 
nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín a nad kozmetickými 
výrobkami podľa požiadaviek čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 29. 
apríla 2004 č. 882/2004 o úradných kontrolách. 
 
Počas roka 2009 sa pracovníčky oddelenia hygieny výživy zúčastnili týchto seminárov 
a školení :  
 
1.)  TK v HV – Nový balíček potravinovej legislatívy, Bratislava, 9.3.2009, 2 pracovníčky 
2.) Školenie k zmenám vo využívaní Informačného systému v HV, ÚVZ SR Bratislava, 
10.3.2009, 2 pracovníčky 
3.) Seminár Analýza rizika v oblasti rezíduí pesticídov v potravinách, ÚVZ SR  
Bratislava, 16. – 17.4.2009 , 1 pracovníčka 
4.) Seminár: Výklad zákona o ochrane nefajčiarov, ÚVZ SR Bratislava, 29.4.2009, 1 
pracovníčka 
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5.) Odborno vzdelávací seminár a pracovné stretnutie pracovníkov odd. HV 
Banskobystrického kraja, RÚVZ Banská Bystrica, 29.5.2009, 3 pracovníčky  
6.) Celoslovenská porada vedúcich odborov a oddelení HV, Zuberec, 5.6.-6.6.2009, 1 
pracovníčka 
7.) Celoslovenská porada vedúcich odborov a oddelení HV, Hotel Toliar Štrbské pleso, 
3.-4.12.2009, 1 pracovníčka 
8.) Školenie nová potravinová legislatíva, ŠVPS Bratislava, 13.10.2009, 1 pracovníčka 
9.) Metodický seminár pre odborných pracovníkov, zákon o ochrane nefajčiarov – 
zhodnotenie výkonov, ÚVZ SR Bratislava, 27.10.2009 , 1 pracovníčka 
10.) Seminár – Hygiena v zariadeniach spoločného stravovania, SPU Nitra, 12.11.2009, 2       
             pracovníčky 
11.) Odborno vzdelávací seminár a pracovné stretnutie pracovníkov odd. HV 
Banskobystrického kraja, RÚVZ Banská Bystrica, 15.12.2009, 2 pracovníčky 
 
 
C.  OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov NPPZ na všetkých úrovniach spoločnosti na roky 
2006 - 2010 
 
Materské centrá 
 
Za účelom zistenia existencie materských centier (MC) v okresoch Zvolen, Detva, Krupina 
sme oslovili regionálnu koordinátorku  materských centier  pani Katarínu Žarnovičanovú. Na 
základe jej informácii sme vyhľadali kontakt na MC Rodinka, ktoré sídli v Dominikánskom 
kláštore vo Zvolene. V januári 2009 bolo MC uzavreté, svoju činnosť malo obnoviť od 
februára 2009. Zaslali sme  náš návrh aktivít.  MC v priebehu roka 2009 neprejavilo záujem 
o spoluprácu.  
MC Kubko Detva od leta 2008 nefunguje. MC Mravček v Hriňovej je v Únii MC, pracuje 
v provizórnych podmienkach. Svoje aktivity smeruje na svojpomocnú obnovu detského 
ihriska, výchovu k poslušnosti, slobodnej vôli, Deň otcov a iné kultúrne aktivity. 
 V okrese Krupina nie je vytvorené  MC. 
Materské centrá sa všeobecne orientujú na vlastné aktivity. Nie všetky majú súhlas 
k prevádzke. 
 
 Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo 
 
V roku 2009 sme sa aktívne podieľali  na realizácii dotazníkovej štúdie k projektu 9.2. „Žiť 
zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“. 
Zabezpečili sme vyplnenie a spracovávanie  240 dotazníkov prierezovej štúdie – prieskum 
o postojoch verejnosti rôznych vekových skupín ku starším ľuďom. 
Kluby  dôchodcov v spádovom území RÚVZ  Zvolen prejavujú záujem najmä o meranie 
biochemických parametrov krvi a len sporadicky o prednášky. Vo februári 2009 sme vyšetrili 
24 dôchodcov v KD Litava, poskytli sme podľa potreby individuálne poradenstvo 
a zdravotno-výchovný materiál. 
V marci 2009 odznela prednáška „Výživa vo vyššom veku“ s možnosťou merania tlaku krvi 
pre seniorov v KD na Štefánikovej  ulici vo Zvolene. Po prednáške  25 dôchodcov živo 
diskutovalo, zaujímali sa aj o inú zdravotnícku problematiku. V máji 2009 sme vyšetrili 18 
dôchodcov v Obci Bzovík.  
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 V Hontianskych Moravciach sme  v  máji spolu so starostom obce a vedením Penziónu pre 
dôchodcov zabezpečili Deň zdravia. Vyšetrenie  a poradenstvo absolvovalo 45 záujemcov, 
ktorí mali možnosť dať si zmerať i množstvo vydychovaného CO na prístroji smokerlyzer. 
Akcia mala dobrý ohlas  s tendenciou tradície v obci. Zúčastnili sa jej i regionálne médiá.  
V júni 2009 sme spolu so seniormi zo Zvolena, okolia a hostí z Českej republiky absolvovali 
výstup  na Pustý hrad vo Zvolene.  Merali sme krvný tlak  a poradili sme 45 účastníkom tohto 
podujatia. Akciu zorganizovala Jednota dôchodcov SR a priaznivci Pustého hradu. Záujem 
prejavili i telesne  postihnutí občania. Súčasťou bolo i kultúrno-spoločenské vyžitie 
s občerstvením. 
V októbri pozval  starosta Obce Podzámčok odbornú pracovníčku PZ, aby odprednášala tému 
Umenie starnúť seniorom v ich obci. Na jesennom spoločenskom stretnutí  sa stretlo a po 
prednáške besedovalo 37 dôchodcov. Záujemcom sme merali krvný tlak a poskytli 
individuálne poradenstvo. V novembri 2009 sme vyšetrili 24 seniorov v Klube dôchodcov 
v Krupine. 
 
Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena 
 
Projekt na zlepšenie stavu chrupu obyvateľov SR realizujeme v spolupráci s oddelením 
hygieny detí a mládeže pri RÚVZ Zvolen. Odzneli prednášky v predškolských zariadeniach   
spojené s názornou ukážkou techniky čistenia zubov demonštrovanou na modeli, nácvikom 
správnej techniky čistenia zubov, zapožičiavaním videofilmov s danou problematikou. 
 
Zdravá výživa pre zdravé srdce 
 
Sledovanie výživového stavu vybraných skupín populácie  realizujeme v spolupráci 
s oddelením hygieny výživy. V roku 2009 bolo cielene vyšetrených 80 respondentov -  mužov 
a žien vykonávajúcich stredne ťažkú prácu v spádovej oblasti RÚVZ Zvolen. Vyšetrení boli 
pracovníci firmy Zvolenská teplárenská a.s. Zvolen a Reštaurácia Centrum vo Zvolene, 
Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen. 
V októbri sme participovali na projekte ZŠ kriváň „ Nenič svoje múdre telo“, časť podujatia 
bola venovaná príprave a propagácii zdravej výživy a pitného režimu.  Žiaci súťažili 
v príprave ovocných a zeleninových šalátov. Dohliadali sme na kvalitu práce detí a 
aplikovanie vedomostí o racionálnej výžive. Výstava pripravených pokrmov bola spojená 
s ich konzumáciou v „zdravom bufete“ vo vestibule školy. Žiaci v sprievode pedagógov  
zároveň sledovali premietanie spotov o dôležitosti vody v živote človeka. 
 
Vyzvi srdce k pohybu 
 
Oddelenie podpory zdravia – RÚVZ Zvolen participovalo na 3. ročníku Kampane „Vyzvi 
srdce k pohybu“. Akcia trvala od 7.9.2009 do 29.11.2009. Cieľom bolo vytvoriť návyk na 
každodennú pohybovú aktivitu, a tak predchádzať neinfekčným chronickým ochoreniam 
v populácii. Oslovili sme dospelých nad 18 rokov, deti a mládež vo veku 7-18 rokov, ako 
podporovateľov kampane. Obyvateľov sme informovali cez regionálne médiá (Detviansky 
aperitív, Žurnál), webové stránky ZŠ, SŠ, VŚ, akadémie vzdelávania, OcÚ, MsÚ 
a organizácie v okresoch Zvolen, Detva, Krupina. Akciu sme propagovali aj na nástenkách 
a vývesných tabuliach  škôl, MsÚ Zvolen, RÚVZ Zvolen, Informačnom centre vo Zvolene, 
vo vstupnej hale do Regecentra Zvolen a iných organizáciách. Letáky a účastnícke listy sme 
roznášali aj osobne a podávali sme priebežné informácie podľa záujmu jednotlivcov. 
Zozbierané, vyplnené účastnícke listy sme doručili na spracovanie do RÚVZ Banská 
Bystrica. 
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Národný program prevencie  obezity 
 
V nadväznosti na Národný program prevencie obezity v SR v spolupráci s Regecentrom vo 
Zvolene rozvíjame   na lokálnej úrovni pilotný projekt „Úprava telesnej hmotnosti a zdravie“. 
Vyšetrili sme  48 dobrovoľníkov, ktorí sa   rozhodli upraviť si  telesnú hmotnosť v 3-
mesačnom kurze na znižovanie nadváhy a obezity. Zamerali sme sa na dynamiku zmien 
biochemických a antropometrických parametrov pred a po intervenciách. Organizačne 
a metodicky kurz zabezpečoval neštátny sektor – Regecentrum Zvolen. Poradňa  zdravia  
respondentov inštruovala s cieľom dlhodobého udržania novozískaných zdravotných 
benefitov. Obéznym účastníkom sme ponúkli   možnosť vyšetriť v PZ  i ich deti za účelom 
prevencie metabolického syndrómu. Túto možnosť nevyužili. 
Prevenciu neinfekčných chronických ochorení  i obezity uskutočňujeme i pri skríningových 
vyšetreniach klientov v základnej  poradni zdravia. Všeobecne sa zameriavame na 
vyhľadávanie osôb v riziku, osoby s nadhmotnosťou a  obezitou. Formou individuálneho 
poradenstva  zameraného na vyrovnaný energetický príjem a výdaj, pravidelnú pohybovú 
aktivitu a psychickú pohodu motivujeme klientov poradne k splneniu vytýčeného cieľa.  
Od marca 2009 do augusta 2009 prebiehala  pilotná kampaň „Schody ako výzva“- 
nepoužívanie výťahu v práci, pešia chôdza na 3. poschodie. Motivovali sme 37  
zamestnancov RÚVZ Zvolen k zvýšenej pohybovej aktivite. Zamestnanci využili aj možnosť 
monitorovania funkcie pľúc spirometrom. Po oprave výťahu chodí pešo na 3.poschodie len 
niekoľko jednotlivcov. 
Časť zamestnancov využívala priestory  telocvične  v  RÚVZ Zvolen v rámci harmonogramu 
individuálnych cvičení. Verejnosť i zamestnanci RÚVZ (v priemere 16 ľudí) jedenkrát 
v týždni cvičilo jogu pod vedením odborníka. Dvakrát v týždni sa cvičila kalanetika na 3. ZŠ 
vo Zvolene. Informácie o pohybových aktivitách sú uverejnené na webových stránkach 
RÚVZ Zvolen. 
Zamestnanci RÚVZ Zvolen už tradične absolvovali jesenný  pochod spojený s bowlingom.  
S oddelením hygieny výživy spolupracujeme na realizácii projektu Sledovanie výživového 
stavu obyvateľstva SR. V roku 2009 sme spolu vyšetrili  80 respondentov z firmy Zvolenská 
teplárenská a.s. Zvolen, Reštaurácie Centrum Zvolen a pracovníčok Sociálnej poisťovne 
pobočka Zvolen.  S oddelením hygieny detí a mládeže sme spolupracovali na projekte 
Monitoring stravovacích zvyklostí u detí predškolského veku. Zmerali sme 52 detí. 
 
CINDI program SR  
 
V roku 2009 bolo   v poradni zdravia a v teréne vyšetrených  spolu  1170 klientov. Základné 
prvé vyšetrenie v PZ absolvovalo 635 klientov z toho 237 mužov a 398 žien vo veku od 15 – 
65 rokov. Kontrolné vyšetrenie spolu absolvovalo 535 klientov. V spolupráci so zdravotnými 
poisťovňami sme počas roka 2009 robili skríning srdcovocievnych ochorení. Napr.  na 
Technickej univerzite vo Zvolene sme vyšetrili 135 klientov vrátane študentov, pedagógov 
a ostatných zamestnancov školy. Výjazd sme  vo februári 2009 robili s PZ do firmy JOLL 
s.r.o. Detva, vyšetrili sme 15 zamestnancov. Na 9. ZŠ Zvolen sme vo februári vyšetrili  21 
zamestnancov. V KD Litava sme vo februári vyšetrili 24 dôchodcov. Vo Zvolenskej 
teplárenskej a.s. sme   v priebehu marca a apríla vyšetrili 68 klientov. V apríli sme navštívili 
ZŠ Slatinské Lazy a vyšetrili sme 15 zamestnancov školy. V máji sme boli s PZ v Dopravno-
manipilačnom stredisku TU Zvolen, prevádzka Lieskovec, kde sme vyšetrili 13 
zamestnancov. V Reštaurácii Centrum Zvolen sme v máji vyšetrili  15 klientov. V penzióne 
Hontianske Moravce sme vyšetrili v máji 45 seniorov a občanov obce. V máji sme boli aj 
v 1.DMS Zvolen a vyšetrili sme 15 zamestnancov. V Meste Dudince sme v máji vyšetrili 20 
klientov. V júni na MsÚ Krupina sme vyšetrili 20 zamestnancov. V Nákladnej automobilovej 
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doprave Zvolen sme v júni vyšetrili 13 zamestnancov. Na Sliači sme vyšetrili v júni 52 
klientov. Vo Firme Podravka Zvolen sme v spolupráci so ZP Dôvera vyšetrili v septembri 26 
klientov. V Detve  sme  v septembri a októbri vyšetrili  85 klientov. Vo Zvolene na MsÚ sme 
v septembri vyšetrili 95 klientov. V KD Krupina sme v novembri vyšetrili 23 seniorov. 
Sledujeme a vyšetrujeme všetky vekové kategórie občanov so zameraním na predchádzanie 
chronickým neinfekčným ochoreniam - vysoký krvný tlak, nadváha, obezita, cukrovka, 
onkologické ochorenia. Mnohí obyvatelia regiónu majú tendenciu k nezdravému životnému 
štýlu s prevahou sedavého spôsobu života a s tým súvisiacou nadváhou a obezitou. V 
ambulancii poradne zdravia a  na výjazdoch vyšetrujeme základné biochemické 
a antropometrické ukazovatele  - glykémiu, celkový cholesterol, HDL cholesterol, 
triglyceridy, krvný tlak, BMI, WHR, % tuku v tele. Výberovo sme robili meranie 
spirometrom a smokerlyzerom. 
Zvýšenie pohybovej aktivity a prevenciu obezity sme realizovali cez pilotné projekty OPZ – 
Úprava telesnej hmotnosti a zdravie v spolupráci s Regecentrom vo Zvolene a Kampaň 
Schody ako výzva, ktorá bola určená zamestnancom RÚVZ Zvolen. Verejnosť i zamestnanci 
RÚVZ (v priemere 16 ľudí) jedenkrát v týždni cvičilo jogu pod vedením odborníka. Dvakrát 
v týždni sa cvičila kalanetika na 3. ZŠ vo Zvolene. Zamestnanci RÚVZ Zvolen už tradične 
absolvovali jesenný  pochod spojený s bowlingom.  
V júni sme spolu so seniormi absolvovali výstup na Pustý hrad vo Zvolene, merali sme krvný 
tlak a poskytli individuálne poradenstvo 45 účastníkom pochodu. 
V  septembri 2009 sme participovali na 3. ročníku projektu MOST – mesiac o srdcových 
témach. 25.9. 2009 sme pri príležitosti Dňa srdca vyšetrili  67 klientov v priestoroch MsÚ 
Zvolen. Na akcii sa podieľali  aj študenti SOŠZ Zvolen a Akadémia vzdelávania vo Zvolene, 
MsÚ Zvolen, VšZP, pobočka Zvolen a iné organizácie. Účastníci podujatia odchádzali so 
špeciálnym zdravotno-výchovným materiálom – Kód zdravého života. Akcia prebiehala za 
širokej účasti verejnosti, médií a zdravotných poisťovní. Zabezpečený bol aj televízny prenos 
do regionálnej televízie TV 13 a Rádia Regina Banská Bystrica. Cyklom TV šotov sme 
masívne edukovali občanov o rizikách a prevencii KVO. 
V rámci zvýšenia pohybovej aktivity populácie RÚVZ Zvolen zabezpečil cvičenie pre ženy 
v produktívnom a poproduktívnom veku. Cvičia dve skupiny – jedna pohybovo-dychové 
cvičenia pre ženy, druhá cvičenie kalanetiky. Cvičení v obidvoch skupinách  sa jedenkrát 
týždenne zúčastňovalo asi po 15 žien. 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia – príprava 
a realizácia preventívnych programov zohľadňujúcich špecifiká zdravotného stavu 
a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít  
 
V spolupráci s Regecentrom vo Zvolene rozvíjame   na lokálnej úrovni pilotný projekt 
„Úprava telesnej hmotnosti a zdravie“. Vyšetrili sme  48 dobrovoľníkov, ktorí sa   rozhodli 
upraviť si  telesnú hmotnosť v 3-mesačnom kurze na znižovanie nadváhy a obezity. Zamerali 
sme sa na dynamiku zmien biochemických a antropometrických parametrov pred a po 
intervenciách. Organizačne a metodicky kurz zabezpečoval neštátny sektor – Regecentrum 
Zvolen. Poradňa  zdravia  respondentov inštruovala s cieľom dlhodobého udržania 
novozískaných zdravotných benefitov zdravého životného štýlu. Obéznym účastníkom sme 
ponúkli   možnosť vyšetriť v PZ  i ich deti za účelom prevencie metabolického syndrómu. 
Túto možnosť nevyužili. 
Pre 36 zamestnancov RÚVZ Zvolen prebiehala od marca do augusta 2009 pilotná  kampaň 
„Schody ako výzva“. Nepoužívanie výťahu v práci, pešia chôdza na 3. poschodie. Posolstvom 
kampane bolo zvýšiť povedomie o nutnosti pohybovať sa aspoň 30 minút denne a vytvoriť 
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prostredie na podporu fyzickej aktivity a prevencie obezity. Zamestnanci využili možnosť 
monitorovania funkcie pľúc spirometrom. Po oprave výťahu chodí pešo na 3.poschodie len 
niekoľko jednotlivcov. 
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života, 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov 
 
Zvýšenie podielu spoločnosti na osvojení si zdravšieho spôsobu života zabezpečujeme 
plnením cieľov NPPZ – zdravie 21., plnením Programov a projektov UVZ SR ako aj 
lokálnych a regionálnych projektov RÚVZ Zvolen. Propagovaním  podpory a ochrany zdravia 
motivujeme obyvateľov k zvýšenej zodpovednosti za vlastné zdravie. V spolupráci 
s Akadémiou vzdelávania Zvolen, MsÚ Zvolen, SOŠZ , Slovenskou nadáciou srdca, VšZP 
pobočka Zvolen sme  25.9.2009 zabezpečili akciu Svetový deň srdca vo Zvolene. Vyšetrili 
a poskytli sme poradenstvo  67 klientom  regiónu. Zúčastnení  obdržali   zdravotno-výchovný 
materiál – kód zdravého života. Akcia bola medializovaná v regionálnej tlači, televízii TV 13 
a iných. Regionálne televízne spoty boli odvysielané cyklicky, čím sme  masívne edukovali 
obyvateľov o srdcovo-cievnych ochoreniach a ich prevencii. Akciu sme propagovali aj na 
nástenkách RÚVZ Zvolen a rozdávaním informačných letákov do podnikov a organizácií 
v regióne. 
 Spolupracujeme so zriadenou protidrogovou komisiou pri MsÚ Zvolen. V roku 2009 
zasadala  sedemkrát. Participujeme na plnení  „Stratégie prevencie a riešenia závislostí 
v meste Zvolen na obdobie 5 rokov“ s cieľom vytvoriť prostredie priaznivé pre optimalizáciu 
verejného zdravia obyvateľov. Bol vytvorený  leták Drogy a my s uvedením kontaktov na 
riešenie problému návykových látok v regióne. Jeho tlač sa realizovala za finančnej podpory 
Úradu vlády SR. Na stránkach Infolistov MsÚ sa priebežne vkladajú informácie o 
aktuálnych protidrogových aktivitách. 
Participovali sme na Detskej konferencii  venovanej  prevencii fajčenia, drog a iných 
návykových látok, ktorá sa konala za účasti asi 300 detí ZŠ vo Zvolene. Okrem odprednášanej 
protifajčiarskej problematiky sme záujemcom analyzovali dych smokerlyzérom. Poskytnuté 
bolo  individuálne poradenstvo  a zdravotno-výchovný materiál. Propagácia  akcie bola 
zabezpečená cez regionálne médiá.   
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa dňa 29.5.2009 uskutočnila akcia pre študentov 
stredných škôl. Prístrojom smokerlyzer sme vyšetrili 22 študentov, z ktorých 13-ti boli 
fajčiari. 
V ZŠ Kriváň v októbri  odznela problematika  o škodlivosti fajčenia  pre žiakov  7. a 8. 
ročníka spojená s analýzou dychu u fajčiarov.  Počas roka sme odprednášali tému „Fajčenie 
a jeho negatívne dôsledky na zdravie“ i na iných základných a stredných školách v regióne 
Zvolen. V  Centre voľného času v Detve  sme oslovili asi 80 detí.  Poskytli sme im cyklus 
protifajčiarskych prednášok spojený s analyzovaním dychu na prístroji smokerlyzér. 
V júni 2009 sme spolu so seniormi zo Zvolena, okolia a hostí z Českej republiky absolvovali 
výstup  na Pustý hrad vo Zvolene.  Merali sme krvný tlak  a poradili sme 45 účastníkom tohto 
podujatia. Akciu zorganizovala Jednota dôchodcov SR a priaznivci Pustého hradu. Záujem 
prejavili i telesne  postihnutí občania. Súčasťou bolo i kultúrno-spoločenské vyžitie 
s občerstvením. 
V októbri pozval  starosta Obce Podzámčok odbornú pracovníčku PZ, aby odprednášala tému 
Umenie starnúť seniorom v ich obci. Na jesennom spoločenskom stretnutí  sa stretlo a po 
prednáške besedovalo 37 dôchodcov. Záujemcom sme merali krvný tlak a poskytli 
individuálne poradenstvo. V novembri 2009 sme vyšetrili 24 seniorov v Klube dôchodcov 
v Krupine. 
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4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených 
skupín populácie 
 
RÚVZ Zvolen zatiaľ nebol zaradený do realizácie tohto projektu.  
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti   
podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
 
RÚVZ Zvolen  nebol zaradený do realizácie tohto projektu. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
V roku 2009 bolo   v poradni zdravia a v teréne vyšetrených  spolu  1170 klientov. Základné 
prvé vyšetrenie v PZ absolvovalo 635 klientov z toho 237 mužov a 398 žien vo veku od 15 – 
65 rokov. Kontrolné vyšetrenie spolu absolvovalo 535 klientov. V spolupráci so zdravotnými 
poisťovňami sme počas roka 2009 robili skríning srdcovocievnych ochorení. Na Technickej 
univerzite vo Zvolene sme vyšetrili 135 klientov vrátane študentov, pedagógov a ostatných 
zamestnancov školy. Výjazd sme  vo februári 2009 robili s PZ do firmy JOLL s.r.o. Detva, 
vyšetrili sme 15 zamestnancov. Na 9. ZŠ Zvolen sme vo februári vyšetrili  21 zamestnancov. 
V KD Litava sme vo februári vyšetrili 24 dôchodcov. Vo Zvolenskej teplárenskej a.s. sme   
v priebehu marca a apríla vyšetrili 68 klientov. V apríli sme navštívili ZŠ Slatinské Lazy 
a vyšetrili sme 15 zamestnancov školy. V máji sme boli s PZ v Dopravno-manipilačnom 
stredisku TU Zvolen, prevádzka Lieskovec, kde sme vyšetrili 13 zamestnancov. V Reštaurácii 
Centrum Zvolen sme v máji vyšetrili  15 klientov. V penzióne Hontianske Moravce sme 
vyšetrili v máji 45 seniorov a občanov obce. V máji sme boli aj v 1.DMS Zvolen a vyšetrili 
sme 15 zamestnancov. V Meste Dudince sme v máji vyšetrili 20 klientov. V júni na MsÚ 
Krupina sme vyšetrili 20 zamestnancov. V Nákladnej automobilovej doprave Zvolen sme 
v júni vyšetrili 13 zamestnancov. Na Sliači sme vyšetrili v júni 52 klientov. Vo Firme 
Podravka Zvolen sme v spolupráci so ZP Dôvera vyšetrili v septembri 26 klientov. V Detve  
sme  v septembri a októbri vyšetrili  85 klientov. Vo Zvolene na MsÚ sme v septembri 
vyšetrili 95 klientov. V KD Krupina sme v novembri vyšetrili 23 seniorov. 
Každoročne sa opakujú rovnaké zistenia. Mnoho občanov trpí poruchami lipidového 
metabolizmu, nadváhou, obezitou, vysokým krvným tlakom. Ochrana, podpora zdravia 
a s tým spojená edukácia je stále aktuálna a potrebná, najmä z dlhodobého hľadiska. 
 
7. Priebežne sledovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť 
 analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
V okresoch Zvolen, Detva, Krupina vyšetrujeme u obyvateľov základné biochemické 
parametre krvi -  celkový cholesterol, triglyceridy, HDL cholesterol, glukózu ako 
i antropometrické ukazovatele. Údaje sú zaznamenávané a analyzované v teste zdravé srdce. 
Priebežne vyhodnocujeme osobné riziko klientov s cielenými intervenciami a odporúčaniami. 
Vo Zvolenskej teplárenskej a.s., Zvolen  sme vyšetrili 70 zamestnancov, zároveň  tu bol 
v spolupráci s oddelením hygieny výživy realizovaný projekt Sledovanie výživového stavu 
obyvateľstva SR. Vedenie podniku sme písomne oboznámili s výsledkami vyšetrení. 
V dopravno-manipulačnom stredisku TU Zvolen bolo vyšetrených 14 pracovníkov. V  Prvej 
dopravno-mechanizačnej spoločnosti s.r.o. MAN Zvolen  bolo vyšetrených 16 zamestnancov. 
V oboch firmách boli hlavne u robotníckych profesií zistené kumulované rizikové faktory s 
prevahou  fajčenia, nadváhy, obezity a s tým súvisiace zvýšené hladiny glukózy. Okrem 
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individuálneho poradenstva boli zamestnávateľom doporučené aj zmeny v pracovnom 
prostredí. 
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 
RÚVZ Zvolen na regionálnej úrovni zabezpečuje zdravotnú výchovu v  spolupráci so 
základnými, strednými, vysokými školami, klubmi dôchodcov, kde boli priebežne realizované 
prednášky na tému fajčenie a zdravá výživa. Informácie šírime aj formou príspevkov do 
rozhlasu a regionálnej televízie. 
Zlepšenie informovanosti obyvateľstva o prioritných a aktuálnych problémoch ohrozujúcich 
zdravie zabezpečujeme  pri práci v poradni zdravia. Individuálne i skupinovo motivujeme a 
prehlbujeme záujem obyvateľov o problematike zdravia.  Obyvateľstvo priebežne vyzývame 
k aktívnej ochrane a podpore zdravia formou propagačných materiálov, článkov na www 
stránkach, komunikáciou s médiami. Na oddelení sme zhotovili päť letákov -  prevencia 
vysokého tlaku krvi, cholesterolu, podpora pohybových aktivít a zdravého životného štýlu, 
propagácia poradne zdravia, Dňa srdca atď. 
Aktívne spolupracujeme s Protidrogovou komisiou pri MsÚ Zvolen. 12.5.2009  sme sa 
zúčastnili  na akcii  Detská konferencia, ktorá bola venovaná  prevencii fajčenia a užívania 
drog. Približne 300 detí si vypočulo prednášky. Vybraným jedincom sme analyzovali dych i 
smokerlyzerom.   
Pracovníčka oddelenia sa aktívne ako člen hodnotiacej komisie zúčastnila na  územnom kole 
súťaže Družstiev  prvej pomoci mladých  SČK, ktorý organizovala pobočka SČK Zvolen dňa 
16.4.2009. Súťaž sa konala na Gymnáziu Ľ.Štúra Zvolen. Zúčastnilo  sa jej 50 študentov.    
 
9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť 
doložku dopadu na verejné zdravie v SR 
 
Úloha  pre ÚVZ SR.  
 
10. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji ... 
 
Zákon je účinný od 1.9.2007. V júni 2009 bol predložený návrh novely zákona – bez 
pripomienok z našej strany. 
 
11. Vypracovať  Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 
s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010 
 
Úloha  pre ÚVZ SR.  
 
12.  Vypracovať  Národný program prevencie obezity a nadváhy 
 
Úloha pre ÚVZ SR.  Publikovaný v roku 2008.  
 
 
D. OBLASŤ  HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE  
 
1.Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal v poslednom období negatívny trend. 
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-  v rámci projektu škola „Škola podporujúca zdravie“ sme zrealizovali prednášky pre žiakov 
a učiteľov so zameraním na správny stravovací režim a stravovacie návyky 
-  pre vedúce školských jedální a ich zamestnancov boli odprednášané prednášky na témy 
uplatňovanie HACCP v zariadeniach školského stravovania, na zásady zostavovania 
jedálnych lístkov, zásady správnej výživy detí a mládeže, význam konzumácie mlieka 
a mliečnych výrobkov u detí, podpora konzumácie ovocia a zeleniny, prevenciu 
alimentárnych ochorení a pod. 
-   vykonali sme individuálne, ako aj skupinové konzultácie pre zamestnancov školských 
jedální, predmetom ktorých bola vyššie uvedená problematika 
 
Projekt „Schéma školské ovocie “ vyhodnotenie 
  - Pracovné stretnutie  vedúcich školských jedální pri materských školách, základných 
školách, špeciálnych školách, stredných školách organizované Krajským školským úradom 
Banská Bystrica v budove Mestského úradu Zvolen. Aktívna účasť vedúcej  oddelenia  HDM 
RÚVZ Zvolen -  prednáška na tému, ktorá súvisí s NV SR č. 341/2009 Z.z. školské ovocie a 
zelenina , význam ovocia a zeleniny v školskom stravovaní, zásady pre zostavovanie 
jedálnych lístkov. 
-   Konzultácie s riaditeľmi škôl,  s vedúcimi školských jedálni pri zariadeniach pre deti 
a mládež ohľadom  programu podpory konzumácie zeleniny a ovocia na školách 
-  Prednášky pre žiakov základných škôl na tému zdravá výživa, význam konzumácie  ovocia 
a zeleniny, prevencia obezity 
-  Zdravotno-výchovná akcia v Základnej škole Kriváň zameraná na význam konzumácie 
ovocia a zeleniny u detí školského veku spojená so súťažou o najzdravší ovocno-zeleninový 
šalát  
   
2.Podporovať rozvoj školského stravovania, tak aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy 
-   v rámci ŠZD sme v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež venovali    
pozornosť základným zásadám správnej výživy, pestrosti stravy, stravovacieho režimu, 
mikrobiologickej kvalite stravy, dodržiavania zavedených zásad HACCP a prevádzkových 
poriadkov. Odobrali sme 10 vzoriek porcií celodennej stravy v predškolských zariadeniach na 
stanovenie energetickej, biologickej hodnoty stravy, 10 nápojov na stanovenie farbív v rámci 
projektu Monitoring stravovacích  zvyklostí a výživových preferencií u detí predškolského 
veku. V rámci potravinového dozoru bolo odobratých 14 vzoriek zákuskov v dvoch 
cukrárenských výrobniach , ktoré fungujú ako PPV pri stredných školách na chemické 
a mikrobiologické laboratórne vyšetrenie. Odobrali sme 210 sterov zo 14 zariadení 
spoločného stravovania pre deti a mládež za účelom kontroly dodržiavania zásad osobnej 
a prevádzkovej hygieny.  
- v rámci PD sme skontrolovali sortiment tovaru v bufetoch a v automatoch zriadených 
v zariadeniach pre deti a mládež, kontroly boli zamerané na dodržiavanie zásad správnej 
výživy a dodržiavanie sortimentu 
- boli zrealizované konzultácie individuálne, skupinové, prednášky pre zamestnancov 
školských stravovní ohľadom problematiky školského stravovania, odborný seminár pre 
vedúce školských jedální okresov Zvolen, Detva a Krupina za účasti krajskej metodičky pre 
školské stravovanie zameraný na aplikáciu nových legislatívnych úprav  v zariadeniach 
spoločného stravovania pre deti a mládež, na školsky mliečny program, na projekt školské 
ovocie a zelenina, na  základné zásady pri príprave diét v školskom stravovaní, na zásady pre 
zostavovanie JL, na vyznačovanie alergénov v JL, na OVD v školskom stravovaní, na 
uplatňovanie zavedeného  systému  HACCP v školskom stravovaní v praxi 
- spolupracujeme so školami zapojenými do projektu „ŠPZ“ v oblasti podpory zabezpečenia 
zdravého školského stravovania – prednášky, konzultácie.  
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3.Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 
-     v rámci ŠZD zdôrazňujeme opätovné zavádzanie mliečnych desiat, ich pestrosť na 
školách 
-   v rámci zdravotno-výchovných aktivít „Svetový deň zdravia“ a „Deň mlieka“ podporujeme 
konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov u detí a mládeže formou konzultácií a prednášok 
v zariadeniach pred deti a mládež 
-     na MÚ vo Zvolene sa konal odborný seminár pre vedúce školských jedální okresov 
Zvolen, Detva a Krupina  zameraný na  NV SR č.342/2009 Školský mliečny program a jeho 
aplikácia v praxi  v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež 
 
4.Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
-  v  rámci potravinového dozoru kontrolujeme sortiment tovaru v bufetoch a automatoch     
zriadených v rámci školy, aby zodpovedal zásadám správnej výživy a neobsahoval 
alkoholické nápoje, nápoje s kofeínom a chinínom 
-   v rámci ŠZD podporujeme a kontrolujeme pitný režim detí v predškolských zariadeniach, 
žiakov a študentov škôl a detí rekreujúcich sa na zotavovacích podujatiach  
-    v Základnej škole v obci Kriváň v rámci zdravotno-výchovného dňa “ Kvapka vody “ sme  
žiakom školy predniesli  prednášky na tému Pitný režim detí, význam vody pre náš život, 
pitná voda. 
 
5.Podporovať napĺňanie vládneho programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
-    v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru kontrolujeme dodržiavanie zákona NR SR 
č.377/2004 Zb.z. o ochrane nefajčiarov v znení noviel v zariadeniach pre deti a mládež 
V našom regióne bolo pracovníkmi oddelenia hygieny detí a mládeže vykonaných 270 
kontrol. 
-   pri príležitosti „Svetového dňa bez tabaku“, ktorého sa zúčastnili prvé ročníky študentov  
Strednej  odbornej školy technickej zo Zvolena, žiaci II.stupňa Základnej školy Hrnčiarska 
Zvolen, Základnej školy M.Rázusa Zvolen  sme sa cielene v spolupráci s poradňou na 
odvykanie fajčenia zamerali na problematiku zneužívania návykových látok u detí a mládeže 
formou prednášok, na vyšetrenie CO  vo vydychovanom vzduchu u žiakov a študentov 
predmetných škôl. 
 
 
E. POLITIKA   KONTROLY   TABAKU   A  PREVENCIE   FAJČENIA 
 
1. Podľa usmernenia a požiadaviek ÚVZ SR spolupodieľať sa na vypracovaní návrhu 
Národného programu kontroly tabaku 
Do „Národného programu kontroly tabaku“ bola zaslaná pripomienka RÚVZ so sídlom vo 
Zvolene, a to do kapitoly „Poradenstvo a liečba závislosti“. Strategický prístup by mal 
zahŕňať: zvýšenie dostupnosti prípravkov na zmierňovanie prejavov abstinenčných príznakov 
v sieti Poradní na odvykanie od fajčenia v SR za čiastočnú úhradu klientom a pod vedením 
a kontrolou terapeuta. Vzhľadom k cene náhradnej nikotínovej liečby by splnenie tohto bodu 
umožnilo hlavne mladým ľuďom účinnejšie zmierňovať abstinenčné príznaky pri zanechaní 
fajčenia a tým dospieť k trvalému nefajčeniu. 
 
2. Podľa usmernenia a požiadaviek ÚVZ SR spolupodieľať sa na vypracovaní návrhu 
Národného akčného plánu  na kontrolu tabaku. 
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Vedúci poradne na odvykanie od fajčenia nebol vyzvaní na spoluprácu pri vypracovaní 
návrhu Národného akčného plánu na kontrolu tabaku podľa usmernenia a požiadaviek ÚVZ 
SR. 
 
3.Vykonávať kontroly a hodnotiť dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov. 
Mesačne vyhodnocujeme hlásenia o počte vykonaných kontrol v rámci ŠZD a o počte 
udelených pokút v rámci dodržiavania zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení 
neskorších predpisov za región Zvolen 
Počet vykonaných kontrol za mesiac január – december 2009:  923 
Počet uložených pokút v blokovom konaní a výška pokuty: 0 
Počet uložených pokút na základe priestupkového konania a výška pokuty: 0 
Počet priestupkov riešených pokarhaním: 0 
 
4. Zapojiť sa do realizácie súťaže pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj“  
Táto súťaž prebieha každý druhý rok. V roku 2009 sa nekonala.Propagácia kampane bola 
uskutočnená v masovokomunikačných prostriedkoch (Zvolenské noviny, Hont, Detviansky 
aperitív), na www stránkach MÚ Zvolen, Detva a Krupina, základných, stredných a vysokých 
školách, ďalej na stránke RÚVZ so sídlom vo Zvolene. 
V mesiaci január 2009 sa v centre voľného času v Detve uskutčnila prednáška na tému 
„Fajčenie škodí zdraviu“.V mesiaci máj 2009 sa uskutočnil v obci Hontianske Moravce „Deň 
zdravia“. S poradňou zdravia sa akcie zúčastnila i poradňa na odvykanie od fajčenia. Počet 
klientov, ktorí sa rozhodli zanechať fajčenie – 9!  V mesiaci máji 2009 sa uskutočnili 
prednášky „Fajčenie škodí zdraviu“, a to na stredných odborných školách a základných 
školách v meste Zvolen a na Základnej škole v Kriváni v okrese Detva. Prednášky boli 
spojené s meraním prístrojom smokerlyzer na zistenie množstva vydychovaného kysličníka 
uhoľnatého. Celkový počet vyšetrení C0 – 160 žiakov. Pozitívnych – fajčiarov 32 t.j. 20% !  
V mesiaci september 2009 pri príležitosti kampane MOST a Svetového dňa srdca 
v Slovenskej republike sa v štyroch ZŠ vo Zvolene uskutočnili prednášky na tému „O 
škodlivosti fajčenia“ spojené s praktickým predvedím prístroja smokerlyzer. 
  
5. Zabezpečiť účasť vybraných osôb na školení koordinátorov prevencie v prevencii 
užívania tabakových výrobkov. 
Vedúci poradne na odvykanie fajčenia sa aktívne zúčastňoval školenia koordinátorov 
prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov. Prednášal na tému: „závislosť od 
návykových látok“, „baženie – craving“ na SZU v Modre–Harmónii. Taktiež v prípade 
potreby a požiadaviek ÚVZ SR bude uvoľňovaný na horeuvedené školiace akcie i v ďalšom 
období. 
 
6. Podľa usmernenia a požiadaviek ÚVZ SR spolupodieľať sa na príprave novely 
zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.  
Vedúci poradne na odvykanie fajčenia podľa usmernenia a požiadaviek ÚVZ SR sa bude 
spolupodieľať na novele zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v požadovanom 
termíne.  
 
7. Podľa usmernenia ÚVZ SR spolupracovať pri príprave učebných textov  „Prevencia 
fajčenia a kontrola tabaku“. 
Vedúci poradne na odvykanie fajčenia sa bude spolupodieľať priebežne pri príprave učebných 
textov „Prevencia fajčenia a kontrola tabaku“ podľa požiadaviek a usmernenia ÚVZ SR 
v Bratislave. 
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8. Podľa usmernenia ÚVZ SR spolupráca na príprave a vydaní manuálu pre prácu 
v Poradni na odvykanie fajčenia. 
Manuál je vydaný. V prípade potreby sa vedúci poradne na odvykanie fajčenia zúčastní pri 
aktualizovaní manuálu a doplňovaní nových poznatkov v odvykaní a liečbe závislých od 
nikotínu. 
 
 
F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ  
 
1. Zabezpečiť realizáciu očkovacieho kalendára pre rok 2009 
- dohliadali sme na včasnosť a plynulosť pravidelného povinného očkovania detí proti 
pneumokokovým invazívnym infekciám. 
- dohliadali sme na vynechanie prvého preočkovania detí v 3 roku života proti záškrtu, 
tetanu a čiernemu kašlu.    
 
2. Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaniu 
Priebežne sme sa podieľali na vzdelávaní zdravotníckeho personálu o očkovaní v jednotlivých 
detských ambulanciách. Prostredníctvom médií – články v regionálnych novinách (Zvolenské 
noviny, MY Žurnál, Detviansky Aperitív, Hont), www stránky: Mestských úradov Zvolen, 
Detva, Krupina, základných škôl, stredných škôl a vysokých škôl sme uverejnili článok 
„Očkovaním predchádzame infekciám“.  
 
3. Manažment očkovania 
Vyhláška 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných 
ochorení sa stala základom pre odborné usmerňovanie v imunizácii populácie. Sledujeme 
evidenciu o očkovaní, dodržiavanie chladového reťazca a hospodárenie s vakcínami, t. j. 
dodržiavanie doporučených časových odstupov medzi jednotlivými dávkami vakcín.   
 
4. Vyhodnotenie zaočkovanosti v spádovej oblasti RÚVZ Zvolen  
Podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR sme vykonali kontrolu a vyhodnotenie 
očkovania v regióne Zvolen (okresov Zvolen, Detva a Krupina).  
 
5. Zlepšiť úroveň plnenia hlásenej povinnosti prenosných ochorení v spolupráci so 
všetkými   
povinnými subjektami 
Opakovane sme informovali lekárov prvého kontaktu prostredníctvom informácií 
o mesačnom hlásení infekčných chorôb o povinnosti zo zákona hlásiť výskyt infekčných 
ochorení. Taktiež informujeme zdravotníckych pracovníkov v lôžkových zariadeniach 
nemocníc Zvolen, Krupina  a Detva v rámci výkonu ŠZD. 
O možnosti získania informácií o výskyte infekčných ochorení v našom regióne 
prostredníctvom tvoreného portálu programu EPIS. 
 
6. Analyzovať riziká hrozby nových alebo „staronových“ infekčných ochorení 
Pracovník odd. epidemiológie absolvoval školiacu akciu SZU Bratislava zameranú na 
problematiku nových a  staronových infekčných ochorení a na opatrenia pri ich vzniku 
a šírení. Pre možnosť rizika vzniku horeuvedených infekčných ochorení vrátane laboratórnej 
diagnostiky máme spracovaný havarijný plán so zoznamom členov koordinačnej komisie, 
zoznam monitorovacej skupiny RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a zoznam členov 
výjazdovej skupiny oddelenia epidemiológie RÚVZ Zvolen s kontaktnými adresami 
a telefonickými číslami. 
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G. OBLASŤ   PREVENTÍVNEHO   PRACOVNÉHO   LEKÁRSTVA 
 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická  pracovná záťaž) najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 
 
1.1. Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
 
- Počet  exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v okrese 
Zvolen:      426 z toho 124 žien  
      Detva:        280 z toho 31 žien 
      Krupina:    285 z toho 21 žien 
      Celkom:    991 z toho 176 žien 
 
-     Počet nových rizikových prác v okrese:   
       Zvolen:    8 
       Detva:      1 
       Krupina:   0  
       Celkom:  9 
 
-     Počet zrušených rizikových prác v okrese:  
       Zvolen:     3 
       Detva:       2 
       Krupina:    1 
       Celkom:    6 
 
 V okrese Zvolen bola vyhlásená riziková práca z titulu hluku 3. kat. - Bučina DDD, 
spol. s r.o., Lučenecká cesta 21, Zvolen, z titulu hluku a pevných aerosólov 3. kat. - 
Doprastav, a.s., Technický a skúšobný servis - oblastné laboratórium Zvolen, z titulu hluku , 
kat. 3 XEPAP, spol. s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen, z titulu hluku 3. kat. Ing. Ján Lupták, 
LUNIT, na Rákoši 9263, Zvolen, z titulu hluku 3. kat. Mäspoma spol. s r.o., ul. T.G. 
Masaryka 8, Zvolen, z titulu prachu 3. kat. - EUROVIA- Kameňolomy s.r.o., Košice- výrobné 
stredisko Sekier, Zvolen,  z titulu prachu 3. kat. COOP JEDNOTA Krupina, SD Krupina – 
prevádzková jednotka 96-994 Pekáreň Záhonok Zvolen.  
 V okrese Detva došlo k zvýšeniu jednej rizikovej práce v spoločnosti IQM, s.r.o., 
Hriňová u profesie vŕtač kovov s počtom zamestnancov 4. 
            V okrese Krupina nebola vyhlásená riziková práca. 
 
 V okrese Zvolen bola zrušená riziková práca v Agrodružstve Dubovan, Dubové, 
pracovisko- chemická ochrana rastlín, agrochemikálie, 3. kat.; DRU a.s., Strážska cesta 6, 
Zvolen, pracovisko -obsluha miešačky, prach, 3. kat. ;  UKSUP v Bratislave, Pobočka Zvolen, 
J.Kráľa 2223/36, Zvolen, chem. látky 3. kat.;  KÚPELE  SLIAČ a.s., pracovisko  -  práčovňa, 
obsluha pračiek a odstrediviek, riziková práca z titulu hluku 4. kat., MTM – Zlieváreň, s.r.o., 
Lieskovská cesta 4743, Zvolen, riziková práca z titulu hluku 3. kat. 
 V okrese Detva bola zrušená riziková práca v  spoločnosti Agrochov Poľana, s.r.o., 
Zvolen - prevádzka Vígľaš Pstruša, pracovisko chemická ochrana rastlín, agrochemikálie, 3. 
kat., Priemysel kameňa a.s., Lučenec – lom Stožok, rizikový faktor prach a hluk 3. kat. 
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v profesii obsluha drviacej linky a hluk 4. kat. v profesii strelmajster, PLK Detva, zubné 
laboratórium, rizikový faktor vibrácie 3. kat. 
V okrese Krupina riziková práca bola zrušená v spoločnosti SELIKO Slovakia s.r.o., Krupina, 
pracovisko – stáčareň hotových výrobkov, rizikový faktor hluk 3. a 4. kat. v profesii obsluha 
strojov na výrobu nápojov. 
  
V sledovanom období neboli uložené sankcie zamestnávateľom za neplnenie opatrení na 
ochranu zdravia na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. 
     
Kontroly na rizikových pracoviskách boli vykonané Družstvo AGRA Litava, so sídlom 
v Mýtnej, prevádzka Litava, RD Bzovík, Štátny veterinárny podnik Zvolen, Priemysel 
kameňa a.s., Lučenec – lom Stožok, LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o. Krupina, 
Poľnohospodárske družstvo Detvianska Huta, družstvo, Detvianska Huta, PPS Group a.s., 
Detva, MRAMOR spol. s r.o., Krupina, Kameňolomy SR – lom Tepličky, KÚPELE SLIAČ, 
a.s., Sliač, EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Košice – lom Hanišberg, Vígľaš, Sekier, OSIVO 
a.s. Zvolen – Divízia STRED Zvolen – ČSO Krupina, Drevospol spol. s r.o., Skliarovo, 
Detva, KNK VD závod NAKO Hriňová, OP-TIM spol. s r.o. Krupina, PD Očová, POD 
Lieskovec, AGROSLATINA, družstvo, Zvolenská Slatina, Mramor s.r.o. Krupina, Lesy SR 
š.p. Odštepný závod Krupina. 
 
1.2. Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov 
 
Vykonané previerky zamerané na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri práci s jedovatými 
látkami a prípravkami: 
- 13 previerok:  RD Bzovík,  Družstvo AGRA Litava, so sídlom v Mýtnej, prevádzka Litava, 
AGROCHOV s.r.o., Bebrava Krupina,  Agrochov Poľana Vígľaš, PD Hontianske Moravce, 
PD Očová, AGROSLATINA, družstvo Zvolenská Slatina, SLOVSEED spol. s.r.o. Zvolen- 
prevádzka Dolný Badín, PD Detvianska Huta, družstvo, Detvianska Huta 100, M – trade – Ag 
s.r.o. Látky – prevádzka Stožok, RD Látky, Hontianske výrobné družstvo Horný Badín so 
sídlom v Drieňove, AGROHONT DUDINCE, družstvo, Dudince 
7 previerok bolo vykonaných v maloobchodných predajniach: JUDr. Štefan SCHNELLY,    
Zvolen, Elena Kaľamárová, K-MIX, Krivec I., Hriňová, Kvetinárstvo Dudince – Pavel 
Gombík, Ivana Tučnáková, Nám SNP 14 Zvolen, Miroslava Štefániková, Okružná 160, 
Dudince, SIMON seedss s.r.o., T.G. Masaryka 2, Zvolen, SIMON seedss s.r.o., 
Hviezdoslavova 8, Zvolen 
- 1 previerka v Záhradníctve Dudince, časť Merovce – Pavel Gombík.  
 
  Mimoriadne situácie a havárie sa nevyskytli. 
 
  Schválené prevádzkové poriadky na družstve - SLOVSEED spol. s.r.o. Zvolen- prevádzka 
Dolný Badín, AGROSLATINA, družstvo, Zvolenská Slatina, PD Očová, AGROSEV, spol. 
s.r.o., Detva, v maloobchodných predajniach záhradníctvo a kvetinárstvo JUDr. Štefan 
SCHNELLY, Zvolen, Elena Kaľamárová, K-MIX, Krivec I., Hriňová, Ivana Tučnáková, Nám 
SNP 14 Zvolen, Miroslava Štefániková, Okružná 160, Dudince, SIMON seedss s.r.o., T.G. 
Masaryka 2, Zvolen, SIMON seedss s.r.o., Hviezdoslavova 8, Zvolen a pre Stredoslovenskú 
vodárenskú prevádzkovú spol., a.s. Banská Bystrica – laboratórium odpadových vôd Zvolen, 
EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Košice – kameňolom Vígľaš, laboratórium, EKO SALMO, 
s.r.o., Bratislava – EKO SALMO, s.r.o., Slatinské Lazy ČOV.    
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1.3. Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu 
 
 Neevidujeme rizikové práce s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi. Ako práce 
s expozíciou karcinogénom sme identifikovali prácu s cytostatikami v NsP – Vaše ZDRAVIE 
n.o., Zvolen a prácu s rôznymi druhmi tvrdého dreva.          
 

 
Organizácia 

 Chemický karcinogén, 
 proces s  rizikom  
 chemickej        
 karcinogenity  

Klasifikácia  podľa   
NV SR č. 356/2006 
Z.z. v znení NV SR č. 
301/2007 Z.z.  

Počet exponovaných 
spolu /žien 

Množstvo spotrebovaných  
látok /rok** 

NsP - 
VAŠE 
ZDRAVIE 
n.o., Zvolen 

Cytostatiká 
(odd.pneumológie 

a fyziológie, geriatrické) 

1 15/15 
 
 

Perorálne – 180 tabliet 
Injekčne - 0 
 

 
- práce s rôznymi druhmi tvrdého dreva – v sledovanom období bol vykonaný štátny 
zdravotný dozor v spoločnosti  AS TRADE Krupina, spol. s.r.o., Báčovce 34, Hontianske 
Tesáre, Píla Fagus s.r.o., Devičie, Stolárstvo Grňa Dúbravy, ALGAT PLUS s.r.o. Lučenec, 
prevádzka Studienec 1479, Detva, TIMBA Slovakia, s.r.o. Hriňová – prevádzka Budča 686, 
BDM s.r.o. Sielnica, STOKAT – M spol. s.r.o. Zvolen, LIGNUM s.r.o. Hriňová.       
- vývojový trend  je neporovnateľný s predchádzajúcimi rokmi, v dôsledku útlmu výroby 
v drevospracujúcom priemysle, dochádza k znižovaniu počtu zamestnancov. 
- v sledovanom období práca s azbestom sa prehodnocovala v spoločnosti DREVOKOV 
Krupina s.r.o., Krupina – likvidácia materiálov obsahujúcich azbest pri odstraňovaní stavieb 
v areály firmy Lind Mobler Slovakia, s.r.o.,  Krupina a odstraňovanie strešnej krytiny na 
objekte RD Krupina, PROSERVIS Strážske, s.r.o., Strážske – odstraňovanie stavebných 
materiálov obsahujúcich azbest v bytovom dome Bystrický rad, Zvolen, A.A. Service, spol. 
s r.o., G.Švéniho 3F, Prievidza „ Prestavba objektu SO -03 na AB – Marius Pedersen – 
Zvolen, Lieskovská cesta, Zvolen – Lieskovec“. 
 
1.4. Znižovanie psychickej záťaže 
 
V sledovanom období sa psychická záťaž neprehodnocovala. 
 
1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného 
a jednostranného   preťaženia 
 
Prešetrované boli 2 podozrenia na ochorenie z povolania u profesie - dojička  PD Senohrad 
a pomocná kuchárka I. ZŠ Detva. 
V štádiu šetrenia je podozrenie na ochorenie z povolania u profesii sústružník, bývalý 
zamestnanec spoločnosti Hriňovské strojárne, a.s., Hriňová. 
 
1.6. Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenie zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice.   
 
                   V sledovanom období sa neprešetrovalo podozrenie na iné poškodenie zdravia 
z práce so zameraním na ochorenia chrbtice. 
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2. Zdravé pracoviská 
 
Spoločnosť Mramor s.r.o., Krupina má zmluvne zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu – 
Salus – EC, s.r.o. Študentská 17, Zvolen od 31.12.2007. Audit pracovných priestorov, 
pracovného prostredia, spôsobu a podmienok práce vykonala spoločnosť v marci tohto roku.  
Hodnotené bolo riziko hluku na vyhlásených rizikových pracoviskách. Avšak hodnotenie 
nemohlo byť ukončené, keďže neboli k dispozícii merania hluku vykonané podľa súčasnej 
platnej legislatívy. Merania boli plánované na I. polrok 2009, ale vykonali sa až v decembri 
2009 spoločnosťou AKUSOL s.r.o., Tichá ul. 5, Banská Bystrica na rizikových pracoviskách 
frézovňa, zadná frézovňa a brúsiareň. Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci pre 
zamestnancov vykonávajúcich prácu 3. a 4. kat. bude zabezpečovať zmluvný partner 
spoločnosti Salus – EC, s.r.o., MUDr. Vlasta Virecová.   
 Pracovné prostredie a podmienky práce sa oproti predchádzajúcej kontrole nezmenili. 
Sú zabezpečené minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracoviskách. Väčšina 
pracovných operácií sa vykonáva pod vodnou clonou, takže k vývinu prašnosti nedochádza. 
Zamestnancom sú prideľované OOPP podľa interného predpisu. V pracovných priestoroch je 
zákaz fajčenia. Školenie zamestnancov v oblasti prvej pomoci nebolo uskutočnené. Školenia 
a informovanosť zamestnancov v súvislosti s dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vykonáva bezpečnostno-technická služba Pavel Zaťkov – BEZA, Krupina. 
Vstupné zdravotné prehliadky absolvovali všetci zamestnanci v pracovnom pomere. Vykonali 
ich zmluvní praktickí lekári jednotlivých zamestnancov. Lekárničky prvej pomoci sú 
umiestnené v kanceláriách majstrov. V súvislosti s vykonávaním práce sa nevyskytli 
ochorenia z povolania. Pracovné úrazy sa vyskytujú s ohľadom na charakter práce priebežne. 
Na pracoviskách je možné zdravotné riziko hluku, vibrácií prenášaných na ruky a na celé telo, 
chemických faktorov,  práca so zobrazovacími jednotkami a bremená.  
 
3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. 
 
Pri každom ŠZD sa sleduje plnenie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Sleduje sa, či je 
zabezpečené dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov, zabezpečenie PZS, kvalitatívne 
a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov životného a pracovného prostredia, 
hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudku o riziku, prevádzkových poriadkov a iné 
úlohy vyplývajúce z usmernenia ŠZD. 
Počet previerok ukončených záznamom:  566 
 
4. Zabezpečiť efektívny zdravotný dozor nad výkonom pracovnej zdravotnej služby 
zahrňujúcim dohľad na pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov 
v súvislosti s prácou. 
 
V regióne Zvolen má zabezpečenú PZS 66 organizácií. U dvoch PZS – TOP MED Bratislava 
a PZS PRO BIOS spol. s r.o., Bratislava boli odobraté oprávnenia rozhodnutím ÚVZ SR. 
Tieto spoločnosti mali v našom spádovom území uzatvorené zmluvy o vykonávaní PZS. 
Spolupráca s PZS v dozorovaných  prevádzkach je prevažne dobrá, preventívne lekárske 
prehliadky vo vzťahu k práci sa zabezpečujú lekármi PZS. Hodnotia sa faktory pracovného 
prostredia a stav pracovných podmienok, vypracúvajú sa posudky o riziku pre faktory 
pracovného prostredia a navrhujú opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania 
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zdravia zamestnancov. PZS spolupracuje so zamestnávateľom na organizovaní systému prvej 
pomoci na pracovisku.  
 
5. Spolupracovať pri pregraduálnom vzdelávaní študentov verejného zdravotníctva      
a postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti ochrany zdravia pri 
práci. 
 
V sledovanom období na odd. PPL a T vykonávali prax študenti Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce, Trnavská univerzita. 
 
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
1. Podľa usmernenia ÚVZ SR spolupracovať na realizácii Akčného plánu pre 
životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným dôrazom na detskú 
populáciu. Pri plnení úlohy pracovať v tíme s oddelením HDM. 
V rámci NEHAP III sa oddelenie HŽPaZ celoročne podieľa na vytváraní jednotného systému 
zverejňovania environmentálnych zdravotných informácií s využitím internetovej stránky, tak 
aby verejnosť dostávala aktuálne, odborné a zrozumiteľné zdravotno-výchovné informácie. 
Vykonáva sa monitoring kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov 
a sleduje sa kvalita vody na kúpanie umelých kúpalísk s celoročnou a sezónnou prevádzkou. 
V rámci výkonu ŠZD sa vykonávali kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o ochrane 
nefajčiarov. 
 
2. Plniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania environmentálneho hluku. 
 
V rámci tejto úlohy oddelenie HŽPaZ pri posudzovaní územnoplánovacej dokumentácie 
kladie dôraz na prevenciu expozície environmentálneho hluku v rámci vytvárania nových 
priemyselných zón a rozšírenia dopravy a poskytuje odborné konzultácie a odporúčania 
k predmetným veciam. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie. 
 
RÚVZ so sídlom vo Zvolene počas celého roka vykonáva monitoring kvality pitnej vody 
podľa Harmonogramu odberu vzoriek pitných vôd, vypracovaného podľa NV SR č. 354/2006 
Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 
vody určenej na ľudskú spotrebu. K 31.12.2009 bolo vydaných 26 zákazov dodávky pitnej 
vody prevádzkovateľom verejných vodovodov, kde bolo pri monitoringu kvality pitnej vody 
zistené, že voda nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.  
Aktuálne informácie o kvalite pitnej vody (aktuálne zákazy dodávky pitnej vody,  možné 
zdravotné riziká požitia závadnej pitnej vody ako aj  spôsoby zabezpečenia zdravotnej 
bezchybnosti pitnej vody s dôrazom na individuálne vodné zdroje) sú uverejňované na našej 
webovej stránke. 
V spádovom území RÚVZ so sídlom vo Zvolene nie sú vyhlásené prírodné kúpacie oblasti. 
RÚVZ so sídlom vo Zvolene sa zameriava na monitorovanie kvality vody na kúpanie 
umelých kúpalísk v súlade s platnou legislatívou.  
Prevádzkovatelia sú upozorňovaní a poučení o možných zdravotných rizikách ako aj 
o preventívnych opatreniach. Aktuálne informácie o kvalite vôd na kúpanie v našom 
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spádovom území , možných zdravotných rizikách v súvislosti s vodou na kúpanie ako aj 
pravidlách pri návšteve kúpaliska sú uverejňované na našej webovej stránke. 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
 
V spádovom území RÚVZ so sídlom vo Zvolene je celkovo 61 verejných vodovodov, z toho 
je 28 v správe obecných úradov. 
Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva priebežne počas celého roka a to plnením 
Harmonogramu odberu vzoriek pitných vôd, vypracovaného podľa NV SR č. 354/2006 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na ľudskú spotrebu. K 31.12.2009 bolo celkovo odobraných a vyšetrených 338 
vzoriek pitnej vody, z toho bolo 280 minimálnych rozborov a 58 úplných rozborov. 
V spádovom území RÚVZ so sídlom vo Zvolene nie sú vyhlásené prírodné kúpacie oblasti. 
RÚVZ so sídlom vo Zvolene sa zameriava na monitorovanie kvality vody na kúpanie v súlade 
s platnou legislatívou v 27 bazénoch s celoročnou prevádzkou a  24 bazénoch so sezónnou 
prevádzkou. V rámci výkonu ŠZD sa zameriavame na kontrolu zariadení z hľadiska 
vybavenia prevádzky, dodržiavania ustanovení platnej legislatívy (zákon č.355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Vyhláška MZ SR č.72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, 
vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská) , vrátane ukladania opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov. 
Aktuálne informácie o kvalite vôd na kúpanie v našom spádovom území sú uverejňované naj 
webovej stránke. 
 
5. Podľa usmernenia ÚVZ SR sa budeme podieľať na zavedení informačného 
systému založeného na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre potreby 
monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia. 
 
V roku 2007 RÚVZ so sídlom vo Zvolene kompletne zmenil podobu webovej stránky 
z hľadiska štruktúry aj obsahu. Systém informovania verejnosti zahŕňa náplň činnosti 
oddelenia (najmä z hľadiska poskytovaných služieb), súvisiace právne predpisy, vzory 
žiadostí na posudzovanie podľa §13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktuality týkajúce sa 
monitoringu pitnej vody, monitoringu vody na kúpanie-LTS, aktuálne zákazy dodávky pitnej 
vody a zákazy používania vody na kúpanie  a pod.  
Informácie ohľadom pitnej vody a vody na kúpanie sú pravidelne aktualizované a dopĺňané. 
 
 
K. ROZVOJ  VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI  VEREJNÉHO  
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene v rámci plnenia úlohy rozvoja 
výchovy a vzdelávania v oblasti verejného zdravotníctva zabezpečoval praktické cvičenia pre 
2 VŠ študentov  v odbore verejné zdravotníctvo a poskytoval konzultácie k preddiplomovej 
práci pre 1 VŠ študenta.  Boli im poskytnuté potrebné materiály a konzultácie na všetkých 
oddeleniach úradu. Študenti boli oboznámení s teoretickými a praktickými riešeniami 
problémov na úseku verejného zdravotníctva. Zabezpečili sme aktívnu účasť študentov na 
práci v teréne.  
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A)OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
PLNENIE ÚLOH  v podmienkach RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom:  
1.Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny 
výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru. 
Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín na regionálnej úrovni  
vychádza z ustanovení platnej legislatívy, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR 
SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, v ktorom sú rozdelené úlohy úradnej kontroly potravín 
medzi dva orgány štátnej správy, Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a z  
európskej legislatívy Nariadení EP a Rady platnej od 1.1.2006. hlavne Nariadenie EP a Rady 
(ES) č. 882/2004 z 29.4.2003 o úradných kontrolách predstavuje komplexný predpis pre 
výkon úradných kontrol nad potravinami na úrovni Spoločenstva. Ustanovuje a zjednocuje 
všeobecné pravidlá pre výkon kontrol za účelom dodržiavania predpisov a ochrany zdravia 
spotrebiteľov. 
Predmetný materiál predstavuje odborný výklad pre zjednotenie princípov pre výkon úradnej 
kontroly potravín v oblastiach podľa § 23 zákona č. 152/1995 Z. z. a štátneho zdravotného 
dozoru nad zariadeniami spoločného stravovania podľa zákona č. 355/2007 Z. z. ako aj 
ostatných súvisiacich predpisov. 
Koordinácia prijatých úloh na príslušný kalendárny rok sa uskutočňuje v spolupráci 
s krajským odborníkom pre hygienu výživy a vedúcim oddelenia hygieny výživy RÚVZ so 
sídlom v Žiari nad Hronom. Materiál je podrobne rozpracovaný na úrovni pracoviska HV 
RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom. 
2.Program ozdravenia výživy obyvateľov SR. Plniť opatrenia vyplývajúce z programu 
za rezort zdravotníctva. 
Vplyvom prieniku nových trendov v stravovaní, zaužívaných nesprávnych stravovacích 
návykov a taktiež súčasné ceny potravín zvyšujú riziko vzniku a výskytu neinfekčných 
ochorení, najmä srdcovocievnych a onkologických. Súčasný stav v SR je charakterizovaný 
nízkou spotrebou ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov. Spotreby mäsa je pritom 
asi o 20% vyššia ako sa odporúča. I keď sortiment potravín sa v poslednom desaťročí 
podstatne zvýšil, problémom zostáva dostupnosť niektorých druhov zeleniny, ovocia najmä 
pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.  
K prieskumu zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov SR v stravovaní výraznou 
mierou prispieva plnenie projektu „Sledovanie výživového stavu obyvateľstva SR“, ktorý 
plníme od roku 1997. Údaje uvedené v dotazníkoch respondentov čiastočne vytvárajú obraz 
o stravovacích zvyklostiach obyvateľov. Podiel nášho pracoviska pri plnení tejto úlohy je vo 
výchove obyvateľov zamerať sa na zlepšenie stravovacích návykov u dospelej populácie, 
presadzovať zásady správnej výživy, zvyšovať informovanosť obyvateľov o zdraviu 
prospešných potravinách a monitorovať spotrebu vybraných druhov potravín. 
3.Zabezpečiť na všetkých RÚVZ v SR skvalitnenie poradenských činností zameraných 
na zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, zmeny postoja občanov k vlastnému 
zdraviu, informovanie o zásadách správnej výživy. 
Poradenská činnosť zameraná na túto problematiku sa vykonáva v Poradni zdravia pri RÚVZ 
so sídlom v Žiari nad Hronom, pracovníkmi oddelenia podpory zdravia a oddelenia 
epidemiológie. V roku 2009 bolo poskytnuté v poradni zdravia a pri výjazdových aktivitách 
pracovníkov poradne individuálne poradenstvo v oblasti stravovacích zvyklostí 562 klientom 
pre hraničné alebo zvýšené hodnoty lipidov v krvi z celkového počtu 634 klientov, avšak 
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odborné poradenstvo v oblasti zdravej výživy, optimalizácie pohybovej aktivity a zdravého 
životného štýlu vôbec je v PZ  neodmysliteľnou súčasťou poradenstva u všetkých klientov.  
Neodmysliteľnou súčasťou zdravotno-výchovného pôsobenia pracovníkov oddelenia podpory 
zdravia sú aktivity zamerané na zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov, zmeny ich postoja 
k vlastnému zdraviu a aplikácia najnovších  erudovaných informácií o zásadách správnej 
výživy rôznymi formami - prednášky, besedy, využívanie, tvorba a distribúcia propagačného 
zdravotno-výchovného materiálu, masmédiá, webová stránka úradu a i.. 
Do „Minikvízu“, ktorých realizácia bola zahájená v roku 2008, organizovaných  odd. podpory 
zdravia RÚVZ ZH v spolupráci s CVČ ZH, sa zapojili všetky ZŠ v Žiari nad Hronom aj 
v roku 2009. Významné miesto v ponuke tematických okruhov a otázok záverečnej súťaže 
zaujímala oblasť zdravej výživy.  
V roku 2009 pracovníci oddelenia podpory zdravia v oblasti zdravej výživy vykonali 309 
aktivít (32 prednášok, 27 besied a 250 konzultácií). Aktivity boli adresované deťom a mládeži 
so zameraním na poskytnutie vedecky overených poznatkov v oblasti zdravej výživy, 
súčasťou každej aktivity zameranej na správny spôsob života je propagovanie primeranej 
telesnej aktivity. Problematika zdravej výživy je neodmysliteľnou súčasťou aj pri plnení 
úlohy č. 9.3. „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena“ 
Zdravému životnému štýlu bolo venovaných 68 aktivít (36 prednášok a 32 besied). 
Tejto oblasti je venovaný široký priestor aj v rámci  prednášok pracovníkov oddelenia 
hygieny výživy v rámci školení epidemiologicky závažných činností v súlade s aktualizáciou 
NPPZ. 
4.Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 
nutričných látok. 
Táto aktivita nepatrí do kompetencií nášho regionálneho úradu. 
5.Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo 
výžive. 
Návrhy jednotlivých zákonov, vykonávacích predpisov, ktoré súvisia s problematikou 
hygieny výživy pripomienkujeme podľa skúseností v práci na oddelení HV a v teréne. Návrhy 
na zmeny v legislatíve podávame prostredníctvom krajského odborníka na celoslovenských 
poradách. 
6.Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky. 
Platným oficiálnym dokumentom v oblasti potravín pre výkon úradnej kontroly potravín  
orgánmi verejného zdravotníctva je „Národný program úradnej kontroly potravín v SR“. 
Rozpracúva zásady kontroly potravín na úrovni SR, jeho cieľom je zjednocovať a usmerňovať 
výkon úradnej kontroly potravín realizovaný kompetentnými národnými autoritami. 
Rozhodovací proces je založený na hodnotení rizika z potravín a kontroly sa vykonávajú 
podľa vypracovaného ročného plánu kontrol. Prevádzky sú rozdelené podľa stupňa rizikovosti 
potravín do jednotlivých kategórií, z ktorých vyplýva frekvencia kontrol. Záznamy z kontrol 
sa vypracovávajú podľa jednotného vzoru pre výkon dozoru.  Úlohy vyplývajúce z výkonu 
dozoru nad uvedenými komoditami sme plnili podľa vypracovanej koncepcie pre výkon 
dozoru v roku 2009. Koncepcia obsahuje aj plán odberu vzoriek potravín vybraných komodít, 
ktoré podliehajú úradnej kontrole potravín. Laboratórne analýzy odobratých vzoriek potravín 
sa vykonávajú v laboratóriách RÚVZ Banská Bystrica. 
Súčasťou Národného programu úradnej kontroly v SR je Dohoda o vzájomnej spolupráci 
orgánov veterinárnej a potravinovej správy a orgánov verejného zdravotníctva. 
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7.Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky. 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami postupujeme podľa 
materiálu poskytnutého ÚVZ SR, Ing. Kohútovou, z usmernenia na zabezpečenie jednotného  
výkonu ŠZD nad kozmetickými výrobkami v roku 2009. Vzorky kozmetických výrobkov boli 
odoberané a zasielané na laboratórnu analýzu podľa plánu odberu vzoriek na rok 2009. 
Vzhľadom k tomu, že v pôsobnosti nášho RÚVZ sa nenachádza výroba kozmetických 
prostriedkov, preventívne opatrenia so zameraním na alergény a zakázané látky sa dajú 
uplatniť len v obchodnej sieti kontrolou správneho označovania a vykonávaním kontrol 
v prípade hlásenia zo systému RAPEX. Výsledky z výkonu ŠZD nad kozmetickými 
výrobkami budú zhodnotené v celoročnej správe.  
8.Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín: 
Preventívne opatrenia v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie potravinového reťazca 
cudzorodými látkami sa môžu uplatňovať vtedy, keď je známa situácia v tejto oblasti vo 
vstupných surovinách a v hotových výrobkoch. Za týmto účelom boli postavené hlavné 
a cielené úlohy pre pracoviská oddelení hygieny výživy podľa zdravotného rizika. Uvedené 
cudzorodé látky patria do oblasti sledovania chemického rizika z potravín. Sledovanie týchto 
cudzorodých látok sme zamerali v roku 2009 na potraviny pre dojčatá a malé deti. Monitoring 
cudzorodých látok je predmetom úloh, ktoré sú zahrnuté do viacročných plánov kontrol. 
Monitoring kontaminantov bol vyhotovený podľa usmernenia. Údaje sa týkali odobratých 
dvoch vzoriek húb v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu ťažkého 
kovu kadmia. Ďalej boli odobraté vzorky detskej výživy na prítomnosť reziduí pesticídov.  
9.Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov 
Viacročný plán v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva vychádza z národnej 
legislatívnej základne úradnej kontroly a čl. 42 nariadenia č. 882/2004, nariadenia (ES) č. 
178/2002. Členské štáty ho vykonávajú od 1.1.2007, plán pravidelne aktualizujeme podľa 
vývoja situácie a na požiadanie poskytujeme komisii poslednú verziu plánu. Obsahom plánu 
sú národné strategické ciele, medzi ktoré patrí kontrola reziduí pesticídov v potravinách, 
kontrola aditívnych látok a kontaminantov v potravinách, kontrola prítomnosti alergénov 
v potravinách, kontrola správnosti označovania potravín. 
Regionálny viacročný plán kontrol bol vypracovaný do 31.1.2009. 
10.Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami. 
Systém rýchlej výmeny informácií tzv. Rýchly výstražný systém (RASFF) nad potravinami 
a krmovinami v SR a Rapex nad kozmetickými výrobkami má právny základ v platnej 
národnej a európskej legislatíve. Orgány úradnej kontroly potravín sú povinné pri zistení 
nebezpečnej alebo nevyhovujúcej potraviny, ktorá môže ohroziť zdravie ľudí bezodkladne 
zaslať oznámenie. Oznámenie sa zasiela na kontaktný bod MZ SR, ktorým je ÚVZ SR. 
V prvom polroku 2009 na základe výsledkov laboratórnych analýz v spádovom území RÚVZ 
so sídlom v Žiari nad Hronom nebolo zaslané žiadne oznámenie do systému RASFF. 
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V prípade, keď je postúpené oznámenie z ÚVZ SR nášmu regionálnemu úradu pracovníci  
pracoviska HV sú povinní vykonať kontroly v distribučnej sieti za účelom preverenia situácie 
podľa individuálnych hlásení. Naše RÚVZ vykonáva kontroly v rámci systému RASFF 
a RAPEX priebežne, podľa hlásení z ÚVZ SR v stanovených termínoch plnenia. V rámci 
výkonu úradnej kontroly nad kozmetickými výrobkami a hlásení zdravotne škodlivých 
kozmetických výrobkov bolo vykonaných 45 kontrol.  
 
 
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
PLNENIE ÚLOH  v podmienkach RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom: 
 
1.Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti regiónu na roky 2006-2010 podľa harmonogramu  
Na oddelení podpory zdravia v roku 2009 sa plnili Programy a projekty ÚVZ SR: 
A) 9.1 „ Materské centrá“ 
B) 9.2 „Žiť  zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem 
zdravo“ – Téma na rok 2009 „Seniori v rodine a v spoločnosti“ 
C) 9.3 „Zdravotno - výchovné pôsobenie u detí  predškolského veku – stomatohygiena“ 
D) 9.5 Populačná stratégia – aktivity pri príležitosti významných dní s osobitým zameraním 
na témy a termíny odporúčané SZO“ 
E) 9.7 Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ 
F) 9.8 „Národný program prevencie obezity“ 
G) 9.9. CINDI program SR 
H) 10.2 Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií“ 
I) 10.3. Príprava a realizácia akcie pre verejnosť – Vyšetrenie oxidu uhoľnatého vo 
vydychovanom vzduchu“ 
J) 6.5 „ Surveillance chronických ochorení“ 
K) 3.2 „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie SR“ 
gestorom oddelenie hygieny výživy 
Ad A) 9.1„Materské centrá“ 
V okrese Žiar nad Hronom je v prevádzke 1 Materské centrum „ Mravenisko“, v okrese 
Žarnovica „Gašparko“ a v Banskej Štiavnici „Materské centrum pre naše matky“. Oddelenie 
podpory zdravia nadviazalo kontakt s pracovníkmi uvedených centier. Zatiaľ tak ako po 
uplynulé roky, sa však nepodarilo nadviazať aktívnu spoluprácu. O prednášky alebo 
zdravotno-výchovný materiál neprejavili záujem. Prednáškovú činnosť majú zabezpečenú 
prostredníctvom praktických lekárov pre deti a dorast, stomatológov z nášho okresu, ktorí im 
podľa našich zistení prednášajú tematické okruhy, ktoré sú zahrnuté v anotácii projektu.  
Ad  B) 9.2 „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že 
žijem zdravo“ 
Téma na rok 2009 „Seniori v rodine a v spoločnosti“ 
Oddelenie podpory zdravia v súlade s metodickým usmernením ÚVZ SR v Bratislave z 13. 
a 14. septembra 2005 začalo 04.11.2005 v okrese Žarnovica realizovať projekt „Mám 65+ 
a teší ma, že žijem zdravo“. V okrese Žiar nad Hronom sa po dohode s JDS program začal 
realizovať 23.02.2006. 
Kurz navštevovalo 12 osôb zo Žiaru nad Hronom a 8 zo Žarnovice, každý účastník dostal 
Osvedčenie o absolvovaní kurzu. 
V roku 2009 nebol organizovaný ďalší kurz. Účastníci kurzu z roku 2006 aktívne pokračujú 
vo svojich aktivitách, organizujú rôzne spoločensko-zábavné podujatia, odborné podujatia, na 
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ktorých sa aktívne podieľajú a informujú ostatných členov o nových poznatkoch. Aktívny 
kontakt s pracovníkmi oddelenia podpory zdravia pretrváva naďalej. 
Dotazníkový prieskum na RÚVZ v Žiari nad Hronom nebol realizovaný.  
Jeho realizácia mala byť zahájená po dodaní zostavených dotazníkov pre seniorov, pre mladú 
generáciu, rodinných príslušníkov seniorov na RÚVZ ZH, čo nebolo pre región RÚVZ ZH 
zabezpečené zo strany gestora. 
Zdravie seniorov je takisto ako u ostatných vekových skupín, prioritou v prevencii 
kardiovaskulárnych ochorení nielen pri činnosti poradenského centra podpory zdravia, ale aj 
činnosti oddelenia podpory zdravia. Pracovníci oddelenia podpory zdravia úzko spolupracujú 
s Jednotami dôchodcov v regióne, Zväzom diabetikov a i.   
V základnej poradni zdravia bolo poskytnuté odborné poradenstvo a vyšetrenie 
biochemických a antropometrických ukazovateľov, krvného tlaku 157 klientom nad 55 rokov 
(24,76% klientely PZ). 26 klientom nad 55 rokov sa pravidelne poskytuje možnosť odborného 
poradenstva pre optimalizáciu pohybovej aktivity (2 klienti pri individuálnej forme PA a 24 
klienti využívajú skupinovú formu v telocvični II. ZŠ pod vedením kvalifikovanej cvičiteľky 
2x do týždňa (49,06% z celkového počtu cvičencov). 6 klientom starším ako 55 rokov bolo 
poskytnuté poradenstvo v nefarmakologickom ovplyvňovaní krvného tlaku. 
Pracovníci poradne zdravia a oddelenia podpory zdravia zrealizovali výjazdovú aktivitu 
poradne zdravia do mesta Kremnica, kde vyšetrili 16 seniorov v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kremnici. Okrem odborného poradenstva týkajúceho sa zdravého životného štýlu 
a prevencie chronických ochorení im boli poskytnuté konzultácie na rôzne otázky podľa 
záujmu klientov. 
 
AdC) 9.3 „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena“ 
 
V roku 2009 pokračovala nadviazaná spolupráca s MŠ Žarnovica. Ako názornú pomôcku pri 
ukážke správneho umývania zúbkov sme použili zapožičaný dentálny model z CVČ. Malí 
škôlkári sa aktívne zapojili a sami na modeli ukázali, ako si umývajú zúbky doma.  
Pri práci bol používaný aj pracovný list znázorňujúci zdravý a chorý zub a poukázali sme na 
to, že aj správna výživa pri starostlivosti o zúbky je veľmi dôležitá. 
Súčasťou bolo aj premietnutie rozprávok s prioritnou ideou, že starostlivosť o zúbky je naozaj 
dôležitá a nemali by na zúbky zabúdať. Tým, že sa učia starať sa o svoje zúbky, buduje sa 
v ich podvedomí aj kladný postoj k celkovému zdraviu. 
V II. polroku bol zakúpený vlastný dentálny model, využijúc ponuku gestora projektu. 
 
AdD) 9.5  Populačná stratégia – aktivity pri príležitosti významných dní s osobitým 
zameraním na témy a termíny odporúčané SZO“ 
Informácie o zdraví, jeho podpore, rozvoji a udržaní sú priebežne poskytované na 
prednáškach, pri besedách, konzultáciách, prostredníctvom tlačeného zdravotno-výchovného 
materiálu rôznych foriem, článkami v regionálnej tlači v 3 okresoch spádového regiónu 
RÚVZ ZH, regionálnej ATV a prostredníctvom webovej stránky RÚVZ. V oblasti podpory 
zdravia sú informácie rozdelené do 26 okruhov, ktoré obsahujú články, aktuálne informácie, 
ponuky služieb súvisiacich so zlepšovaním verejného zdravia a dokumentov. Pri príležitosti 
svetových dní sú tieto aktivity zintenzívnené aj o realizáciu aktivít spojených s aktuálnou 
témou a prípadne s realizáciou práce v teréne. V 8 regionálnych novinách sú zverejňované  
články s aktuálnou problematikou a pri príprave a realizácii hromadných akcií sú informácie 
pre obyvateľov zverejňované prostredníctvom mestského rozhlasu. 
 
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia pracovníci základnej poradne zdravia (z oddelenia 
epidemiológie a podpory zdravia) okrem prednášok, besied, distribúcie zdravotno-
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výchovného materiálu, zrealizovali 3 výjazdy základnej poradne zdravia do 2 stredných 
odborných škôl a 1 ZŠ. Odborné poradenstvo spojené s vyšetrením biochemických, 
antropometrických ukazovateľov a meranie krvného tlaku, celkového telesného tuku bolo 
poskytnuté 49 študentom a 17 dospelým.  
„Deň zdravia“, organizovaného MsÚ v Žiari nad Hronom pod záštitou primátora mesta sa 
konal 29. mája 2009. 
 
RÚVZ ZH – pracovníci Poradne zdravia a Oddelenia podpory zdravia v rámci spolupráce 
s MsÚ, CVČ a MsKC pri realizácii akcie „Deň zdravia“, ktorá sa konala na námestí MS 
v Žiari nad Hronom zabezpečili poskytnutie individuálneho odborného poradenstva v oblasti 
prevencie srdcovo-cievnych ochorení pre obyvateľov mesta všetkých vekových kategórií. 4 
pracovníci OPZ a PZ boli prítomní na námestí od 8,30 hod do 18,15 hod.   
Pri poskytovaní individuálneho odborného poradenstva okrem vyšetrení nižšie uvedenými 
prístrojmi boli klienti zároveň informovaní o význame činnosti poradní zdravia pri RÚVZ 
ZH. Klientom bolo umožnené objednanie sa na vyšetrenie v PZ, čo aj niektorí využili. 
Zároveň boli poskytované zdravotno-výchovné informačné materiály. 
 
Zapojili sme sa do aktivity v rámci Svetového dňa srdca, organizovaného Slovenskou 
nadáciou srdca a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou formou výjazdov poradne zdravia 
do všetkých 3 okresov  regiónu RÚVZ. Aktivity boli rozložené na 4 dni, počas ktorých sme 
v spolupráci s poisťovňou VšZP poskytli odborné poradenstvo 75 klientom. V rámci 
Svetového dňa srdca sme zorganizovali odborné poradenstvo formou prednášok, besied 
a distribúcie zdravotno-výchovného materiálu študentom a zamestnancom.  
V rámci akcie -Kvapka krvi bolo počas 2 výjazdov pracovníkov PZ  na Gymnáziu v Žiari nad 
Hronom  a MsÚ v Kremnici  v spolupráci s ČK a VšZP spolu vyšetrených 45 klientov. 
 
Na srdcovo-cievne ochorenia okrem rizikových faktorov, ako sú krvné lipidy, cukor, nízky 
„ochranný“ HDL-cholesterol a „zlý“ LDL- cholesterol vplývajú aj ďalšie rizikové faktory ako 
sú napríklad vysoký krvný tlak, obezita, zlé stravovacie návyky, nízka pohybová aktivita, 
stres, aktívne a pasívne fajčenie, drogy,  alkohol a pod. Na tieto rizikové faktory sme sa 
orientovali nielen poradenstvom, distribúciou zdravotno-výchovného materiálu, ale aj 
možnosťou objektivizácie niektorých rizikových faktorov meraním uvedenými prístrojmi. 
Významnú časť poradenstva tvorilo aj poradenstvo v prevencii fajčenia, fajčiarom boli nielen 
merané hladiny oxidu uhoľnatého v dychu a %COHb v krvi, ale bola im ponúknutá možnosť 
návštevy nadstavbovej poradne na odvykanie od fajčenia a iných závislostí, ktorá je 
v prevádzke pri RÚVZ v ZH. Klienti, u ktorých bola konštatovaná nižšia fyzická aktivita boli 
informovaní o možnosti návštevy skupinovej alebo individuálnej formy poradne na 
optimalizáciu pohybovej aktivity pri RÚVZ ZH.  
 
Prístroje použité pri uvedených akciách a počet meraní: 
a) OMRON (meranie celkového telesného tuku), realizovaných 155meraní 
b) SMOKERLYZER (meranie oxidu uhoľnatého v dychu  a %COHb v krvi) – 73 
meraní,  
c) tlakomer – meranie krvného tlaku – 107 meraní, 
d) váha – meranie hmotnosti, 
31. máj 2009- Svetový deň bez tabaku sa v roku 2009 nesie pod heslom:„Varovania na 
tabakových výrobkoch.“ 
 
Jeho prostredníctvom chce SZO upozorniť na ich závažnosť s cieľom väčšej informovanosti 
spotrebiteľov. 

874



 
Aj propagácii Svetového dňa bez tabaku, bol venovaný  „Deň zdravia“, konaný 29.5.2009 na 
Námestí MS v Žiari nad Hronom. V tento deň bola realizovaná úloha „Príprava a realizácia 
akcie pre verejnosť – vyšetrenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu“. Okrem 
doleuvedených vytlačených a distribuovaných zdravotno-výchovných materiálov boli  
aktuálne informácie a články zverejnené na webovej stránke 
 

Vytlačený a distribuovaný zdravotno-výchovný materiál: 
• 3 druhy samolepiek : Striga ciga (210 ks), Nezabudol si dnes?(ústna 
hygiena-120 ks), Cigareta smrtka (120 ks).  
• 3 druhy záložiek – Mám mlieko rád (50 ks), Kód zdravého života (100 ks), 
Cigareta nie! (50 ks),  
• 7 druhov letákov: Alkohol (40 ks), Pasívne fajčenie (40 ks), Fajčenie - 
skladačka (80 ks), Drogy (40 ks),Alkoholizmus (40 ks), Aké sú výhody fajčiara, keď sa 
rozhodne prestať fajčiť (40 ks), Prečítaj si pred letom (20 ks) 
• Bolo pripravených 110 kartičiek pre klientov. 
Oddelenie podpory zdravia aktívne spolupracovalo pri tvorbe a distribúcii materiálu ku 
Kampani „ Save Lives: Clean your Hands“ (Umývaj ruky-zachrániš život) a pri realizácii 
Európskeho imunizačného týždňa s oddelením epidemiológie. 
V roku 2009 bolo realizovaných 578 aktivít ( 289 prednášok a 289 besied) pre deti a mládež 
pre 6000 účastníkov a 1 prednáška 38 dospelých poslucháčov. Z toho 50 prednášok a besied 
venovaných problematike fajčenia, 95 problematike drogových závislostí a alkoholu. 
 

rok 2009 
počet 

prednášok 

počet 

hodín 

počet 

účastníkov 

počet 

besied 

de
ti 

a 
m

lá
de

ž 

BS 27 28 515 27 

ZC 93 93 1754 93 

ZH 169 169 3731 169 

Spolu región 289 290 6000 289 

do
sp

el
í 

BS 0 0 0 0 

ZC 1 3 38 0 

ZH 0 0 0 0 

Spolu región 1 3 38 0 

 

Využívanie zdravotno-výchovných edičných materiálov 

rok 2009 Počet Deti a mládež 
Iné cieľové 

skupiny 

Distribúcia    

počet adresátov 
166 0 166 

875



Vlastná edícia  

počet titulov 
20 2 18 

Hromadné oznamovacie 

 prostriedky - internet 
21 0 21 

Prevádzkovanie systému zdravotných informácií  

Prostredníctvom webovej stránky boli zverejňované aktuálne informácie k vyhláseným 
svetovým dňom (Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku :„Varovania na tabakových 
výrobkoch“, kampaniam ako napr. Save Lives: Clean your Hands“ (Umývaj ruky-zachrániš 
život), Európsky imunizačný týždeň. 
 
Svetový deň bez tabaku - prostredníctvom webovej stránky boli zverejnené informácie, 
články s predmetnou tematikou. Ďalej boli na webovej stránke uverejnené aktuality 
k svetovým dňom, články (Chráňme si svoj najväčší poklad ), zoznam videofilmov so 
zdravotno-výchovnou tematikou, základné témy prednášok oddelenia podpory zdravia, 
spolupráca s ÚS SČK v Žiari nad Hronom , prílohou sú aj fotografické snímky z priebehu 
akcií (napr. Minikvíz, spolupráca s SČK). 
 
Do 8 regionálnych novín sú distribuované a zverejňované články s aktuálnou problematikou 
a pri príprave a realizácii hromadných akcií sú informácie pre obyvateľov zverejňované 
prostredníctvom mestského rozhlasu.  
Bolo pripravených 20 vlastných edícií s aktuálnymi tematickými okruhmi, zapožičaných bolo 
48 videofilmov (80 premietnutí).  
 
Podpora hlavných stratégií Spoločenstva týkajúcich sa návykových látok 
Deti a mládež sú prioritnými skupinami, ktorým sú určené aktivity oddelenia podpory 
zdravia. Našou dominujúcou snahou je poskytnúť im informácie, na základe ktorých by 
zdravie a zdravý spôsob života mali mať prioritné postavenie v ich hodnotovom rebríčku. 
Pri zdravotno-výchovnom pôsobení na mládež poskytujeme informácie o rizikových 
faktoroch a ich väzbe na zdravie, najmä o návykových látkach a nesprávnom stravovaní.  
Aktívne sme spolupracovali s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom: V školskom roku 
2008/2009 zorganizovalo Oddelenie podpory zdravia – RÚVZ v Žiari nad Hronom 
v spolupráci s CVČ v Žiari nad Hronom „Minikvíz – Prevencia sa nás týka“. 
Cieľom tohto súťažno-vzdelávacieho programu bolo hravou formou zoznámiť žiakov piateho 
ročníka základných škôl s rôznymi oblasťami prevencie a v záverečnom teste si overiť ich 
získané vedomosti kvízovou formou v trojmesačných cykloch. 
Každá žiarska škola vyslala do minikvízu dve trojčlenné družstvá – 24 detí. Deti si overili 
získané vedomosti o  stomatohygiene, drogách, alkohole a záverečné stretnutie sa nieslo 
v znamení zdravého životného štýlu. Počet účastníkov 483. 
 
Absolútnym víťazom : 1. miesto ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom, 2. miesto                        
ZŠ a MŠ Š. Moysesa, Žiar nad Hronom,3. miesto ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, ZH 
Deti víťazných družstiev boli odmenené drobnými darčekmi a zaujímavými knihami a všetky 
ostatné deti za snahu a účasť dostali perá. Na kúpu cien do súťaží prispel MÚ v Žiari nad 
Hronom,  
Fotografie, výsledky a záverečná správa  boli uverejnené na www.ruvzzh.sk. 
Minikvíz úspešne pokračuje aj v školskom roku 2009/2010 a záverečné vyhodnotenie sa 
plánuje v I. polroku 2010. 
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Pri realizácii kampane pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, pri realizácii hlavnej úlohy 
 „Príprava a realizácia akcie pre verejnosť“ – vyšetrenie oxidu uhoľnatého v dychu a %COHb 
v krvi bolo vyšetrených 73 záujemcov prístrojmi Smokerlyzer. V rámci protifajčiarskych 
aktivít oddelenia bolo vykonaných spolu 478 meraní prístrojom Smokerlyzer (203 detí a 275 
dospelých). Problematike fajčenia bolo venovaných 50 prednášok a 50 besied ( 1131 
účastníkov), problematike drogových závislostí a alkoholu 95 prednášok a 95 besied (1265 
účastníkov). Prístrojom Spirometer bolo vyšetrených 24 dospelých a 20 detí. 
Integračné prístupy k životnému štýlu a sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu 
V oblasti výživy a telesnej aktivity 
Uvedomujúc si úlohu zdravej výživy pri podpore zdravia venujeme tejto oblasti náležitú 
pozornosť. V roku 2009 sme v oblasti zdravej výživy vykonali 309 aktivít, 32 prednášok, 27 
besied a 250 konzultácií. Aktivity boli adresované deťom a mládeži so zameraním na 
poskytnutie vedecky overených poznatkov v oblasti zdravej výživy, súčasťou každej aktivity 
zameranej na správny spôsob života je propagovanie primeranej telesnej aktivity. Zdravému 
životnému štýlu bolo venovaných 72 aktivít (36 prednášok a 36 besied). 
V priebehu roku pracovníčky OPZ vykonali 1183 meraní krvného tlaku a  613 meraní 
celkového tuku prístrojom OMRON. 
 V oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia 
 
Rok 2009  ZH ZC BS 

Rodičovstvo a partnerstvo - 

sexuálna výchova 

prednáška 20 12 8 

beseda 20 12 8 

konzultácie 0 0 0 

spolu 40 24 16 

Činnosti súvisiace s HIV/AIDS 

Rok 2009  ZH ZC BS 

Rodičovstvo a partnerstvo - 

pohlavné choroby, HIV/AIDS 

prednáška 24 9 6 

beseda 24 9 6 

konzultácie 0 0 0 

spolu 48 18 6 

Prednášok a besied v oblasti  sexuálneho a reprodukčného zdravia sa zúčastnilo 628 mladých 
poslucháčov. Prednášok a besied  s témou pohlavné choroby, HIV/AIDS sa zúčastnilo 793 
mladých poslucháčov.   
V oblasti duševného zdravia 
Na úrade nemáme vytvorené podmienky na poskytovanie poradenstva, vykonáva sa len vo 
všeobecnej rovine pre klientov základnej Poradne zdravia.  
Prevencia chorôb a prevencia zranení 

Prevencii chorôb súvisiacich so spôsobom života a prevencii zranení venujeme pozornosť pri 
besedách a prednáškach, pri príprave zdravotno-výchovného materiálu (bezpečnosť na 
cestách, pri hrách, pri práci) pre deti, mládež i dospelých.  
Aktívne sa podieľame na preverovaní vedomostí a zručností v prevencii úrazov 
a v poskytovaní prvej pomoci pri kontrolách vodičov dopravných prostriedkov v spolupráci 
s dopravnou políciou a ČK.  
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Každoročne spolupracujeme s SČK a inými organizáciami : 
- Nová Baňa – IRS,SČK.HZZ – maskovanie hromadná havária, 
- obvodné kolo ZH, 
- obvodné kolo Žarnovica, 
- územné kolo ZŠ ZH, 
- stredné školy – územné kolo ZH. 
- Pri príležitosti Medzinárodného dňa ČK – merania v Žarnovici, v Žiari nad 
Hronom 
S CVČ okrem Minikvízu, sme sa zúčastnili Letného tábora „Hravá prevencia“. 
 
Spolupráca s oddelením HDM na projekte – Výživový stav detí: 
1. Meranie TK detičkám: 
2. MŠ Žiar nad Hronom – 52 účastníkov 
3. MŠ Banská Štiavnica – 15 účastníkov 
4. MŠ Nová Baňa – 20 účastníkov 
5. MŠ Hliník nad Hronom – 18 účastníkov 
Výjazdové aktivity  – Poradňa zdravia: 
 
Gymnázium Banská Štiavnica – 29 klientov 
Združená stredná škola  Žiar nad Hronom – 25 klientov 
Základná škola pre nepočujúcich Kremnica – 13 klientov 
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu – 30 klientov 
Stredná škola pre nepočujúcich Kremnica – 15 klientov 
Gymnázium Žiar nad Hronom – 46 klientov 
Základná škola Župkov – 19 klientov 
 
Svetro Banská Štiavnica – 43 klientov 
Grotto  Bartošova Lehôtka– 21 klientov 
Illichman  Žarnovica – 26 klientov 
Cortizo Nová Baňa – 37 klientov 
MsKs Kremnica – 16 klientov 
MsÚ Žiar nad Hronom – 22 klientov 
MsÚ v Banskej Štiavnici – 28 klientov 
MsÚ Kremnica – 23 klientov 
VšZP a Sociálna poisťovňa – 43 klientov 
Spolu: 436 klientov (biochemické meranie RF, meranie TK, OMRON, antropometria, 
Smokerlyzer a i.). Okrem zamestnancov podniku Illichman, ktorý bol realizovaný 
v spolupráci s poisťovňou Dôvera (vyšetroval sa len Celkový cholesterol a glukóza) 
u ostatných výjazdových aktivít sme postupovali podľa metodiky zPZ to znamená za 
dodržania objektívnych podmienok vyšetrenia a komplexné vyšetrenie ako v ambulantnej PZ. 
 
AdE)  9.7  Kampaň „ Vyzvi srdce k pohybu“ 
Kampaň bola realizovaná v II. polroku 2009. Pracovníci oddelenia zabezpečili propagáciu 
a distribúciu účastníckych listov pre širokú verejnosť. 
AdF) 9.8 „Národný  program  prevencie obezity“ 
Jedným z hlavných cieľov preventívnych intervencií základnej poradne zdravia je aj odborné 
poradenstvo  v oblasti znižovania nadváhy. Z celkového počtu klientov (634), ktorým bol 
vyhodnotený BMI index boli jeho zvýšené hodnoty zaznamenané u 314 klientov čo je 
49,53%. A to u 209 žien (47,07%) a u 105 mužov (55,26%). Všetkým bolo poskytnuté 
odborné poradenstvo zamerané na úpravu stravovacích návykov, zdravú výživu a zvýšenie 
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pohybovej aktivity. Klientom bola odporučená možnosť návštevy nadstavbových poradní 
(Poradňa zdravej výživy a znižovania nadváhy a Poradňa pre optimalizáciu pohybovej 
aktivity). Poradňu zdravej výživy a znižovanie nadváhy navštívila v roku 2009 1 klientka 
z Banskej Štiavnice. Spolupráca s praktickými lekármi sa postupne rozvíja. V 2 prípadoch 
boli na návštevu poradne zdravia a nadstavbovú poradňu zdravej výživy a znižovania 
nadváhy odporučení klienti od praktických lekárov. 
Oblasti výživy a telesnej aktivity pri podpore zdravia oddelenie podpory zdravia venuje 
náležitú pozornosť. V roku 2009 v oblasti zdravej výživy pracovníčky OPZ vykonali 309 
aktivít, 32 prednášok, 27 besied a 250 konzultácií. Aktivity boli adresované deťom a mládeži 
so zameraním na poskytnutie vedecky overených poznatkov v oblasti zdravej výživy, 
súčasťou každej aktivity zameranej na správny spôsob života je propagovanie primeranej 
telesnej aktivity. Zdravému životnému štýlu bolo venovaných 72 aktivít (36 prednášok a 36 
besied) a na pohybovú aktivitu bolo zameraných 62 konzultácií. Tejto problematike je 
venovaný priestor aj v rámci realizácie Minikvízu na Základných školách v Žiari nad 
Hronom.  
 
AdG) 9.9 CINDI program SR 
Pracovníci oddelenia podpory zdravia a pracovníci poradne zdravia  využívajú v intervencii 
v rámci programu CINDI populačnú stratégiu ako aj individuálnu. V populačnej stratégii 
využívame predovšetkým skupinové aktivity (160 prednášok len v oblasti prevencie 
chronických ochorení, 160 besied, súťažné hry – Minikvíz, skupinová forma POPA a i.). 
Zapojili sme sa do Kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorá sa realizovala v II. polroku 2009. 
Individuálnu stratégiu aplikujeme pri práci v poradni zdravia a v nadstavbových poradniach. 
V roku 2009 bolo v PZ vyšetrených 634 klientov, 444 žien a 190 mužov. Z toho výjazdovou 
formou bolo vyšetrených 436 klientov (136 mužov a 300 žien) čo je 68,77% z celkového 
počtu klientov. Podrobnejšie je činnosť poradne zdravia a nadstavbových poradní rozpísaná 
v bode J. - Surveillance chronických ochorení. 
 
 AdH) 10.2 Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na 
základe oznámení kontrolných inštitúcií“ 
 
V súlade s prípisom ÚVZ SR zn.: CKTA/3046/2008 zo dňa 26.2.2008 a CKTA/3202/2009 zo 
dňa 3.4.2009, doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Žiari nad 
Hronom (ďalej len RÚVZ) dňa 03.03.2008 a 17.4.2009  boli mesačne zasielané hlásenia 
o vykonaných kontrolách fajčenia na stanovených verejných miestach v zmysle zákona NR 
SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v súvislosti s prijatím zákona č.87/2009 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 
Z.z.,v spádovom území pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom.  
 
V roku 2009 bolo vykonaných spolu 844 kontrol fajčenia, z toho oddelenie HŽP 156, 
oddelenie HV 385, oddelenie HDM 123, oddelenie PPL 128 a oddelenie epidemiológie 52 
kontrol.  
Pri kontrolách bolo v 3 prípadoch oddelením hygieny výživy zistené porušenie ustanovenia 
zákona a z toho dôvodu: 
- V jednom prípade bola uložená pokuta za priestupok 
- Boli začaté 2 správne konania, ktoré boli zastavené. 
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AdI) 10.3. „Príprava a realizácia akcie pre verejnosť – Vyšetrenie oxidu uhoľnatého vo 
vydychovanom vzduchu“ 
Pri realizácii kampane „Svetový deň bez tabaku “a pri realizácii hlavnej úlohy „ Príprava 
a realizácia akcie pre verejnosť – vyšetrenie oxidu uhoľnatého v dychu a % COHb v krvi, 
bolo vyšetrených 73 záujemcov z radov verejnosti prístrojmi Smokerlyzer.  
Akcia bola organizovaná v spolupráci s MsÚ v Žiari nad Hronom dňa 29.5.2009 na Námestí 
MS počas „Dňa zdravia“, ktorú sa konal v spolupráci RÚVZ  s MsÚ, CVČ a MsKC v Žiari 
nad Hronom. 
 
AdJ) 6.5 „ Surveillance chronických ochorení“ 
Základná poradňa zdravia 
Pracovníci Poradne zdravia (oddelenie epidemiológie a oddelenia podpory zdravia) vyšetrili 
v roku 2009 - 634 klientov (190 mužov a 444 žien). 631 klientov bolo v zPZ vyšetrených 
prvýkrát, 273 klientov opakovane. Spolu bolo v poradni zdravia realizovaných 666 vyšetrení. 
Z horeuvedeného počtu bolo 436 klientov vyšetrených pri výjazdovej aktivite PZ (136 mužov 
a 300 žien). V rámci výjazdových aktivít boli vyšetrení za dodržania podmienok a práce v PZ 
učitelia a študenti zo 7 škôl  (SOŠ v Žiari nad Hronom, Internátneho SOU pre sluchovo 
postihnutých v Kremnici, Základná škola pre nepočujúcich, Stredná združená škola služieb, 
Gymnázium v Žiari nad Hronom, Gymnázium v Banskej Štiavnici, ZŠ Župkov), kde bolo 
vyšetrených spolu 177 klientov, z toho 69 študentov (39 chlapcov, 30 dievčat). 43 klientov 
bolo vyšetrených v podniku Svetro v Banskej Štiavnici, v podniku Grotto v  Bartošovej 
Lehôtke– 21 klientov, v Illichman Žarnovica – 26 klientov (výjazd s poisťovňou Dôvera), 
v podniku Cortizo Nová Baňa – 37 klientov, MsKs Kremnica – 16 klientov (seniori), na MsÚ 
Žiar nad Hronom – 22 klientov, MsÚ v Banskej Štiavnici – 28 klientov, na MsÚ Kremnica – 
23 klientov a v VšZP a Sociálnej poisťovni – 43 klientov. 
 
Test zdravého srdca je paušálne robený všetkým klientom, či pri stabilnej alebo mobilnej PZ, 
vrátane opakovaných návštev, riziko KVCH bolo vyhodnotené u 593 klientov, (167 muži 
a 426 žien). KVCH nebol vyhodnotené u zamestnancov podniku Illichman, kde nebolo 
robené z dôvodu, že výjazd bol v spolupráci s poisťovňou Dôvera, ktorá mala záujem len 
o vyšetrenie celkového cholesterolu a glukózy (26 klientov). KVCH sa v  niektorých 
prípadoch nevyhodnocuje u opakovaných vyšetrení kde nebolo robené kompletné 
štandardizované vyšetrenie.  
Celkovo bolo vyšetrení: na celkový cholesterol 661, na cukor 642, triglyceridy 630, HDL 
cholesterol 616, % tuku prístrojom OMRON v počte 523 meraní. 
V základnej poradni zdravia bola odporučená návšteva LPS v 53 prípadoch pre novozistené  
alebo vysoké nefyziologické hodnoty sledovaných rizikových faktorov. 
Nadstavbové poradne 
POPA – vykonáva sa 2 formami: 
Skupinová forma činnosti tejto poradne je vykonávaná v priestoroch telocvične II. ZŠ 
Štefánika 17 a pravidelne ju v roku 2009 navštívilo 68 cvičeniek, 37 cvičeniek navštívilo 
poradňu počas roka krátkodobo. Cvičenie prebieha 2x týždenne pod vedením kvalifikovanej 
cvičiteľky. 
Individuálna forma poradenstva a pohybovej aktivity prebieha vo vyčlenených priestoroch pre 
POPA na RÚVZ v ZH, ktorú v roku 2009 navštívili v pravidelných intervaloch 3 klienti, 
dvaja z nich sa pravidelne zúčastňujú cvičenia a jeden navštevuje cvičenie nepravidelne. 
Spolu bolo evidovaných 303 návštev. 31 klientom bolo poskytnuté odborné poradenstvo 
spojené s konzultáciami.  
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POFA – individuálne poradenstvo v roku 2009 bolo poskytnuté 3 záujemcom. Počas 4 
stretnutí bolo vykonaných 5 meraní Smokerlyzerom, 4 merania krvného tlaku a 4 merania 
prístrojom Spirometer. 
V poradni zdravia bolo evidovaných 362 absolútnych nefajčiarov (60,63%), 113 klientov 
fajčiacich v minulosti (18,93%) a 122 fajčiarov (20,44%). Fajčiarom bolo poskytnuté odborné 
poradenstvo a bola im ponúknutá možnosť návštev POFA. 
Poradňu nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku - navštívilo 51 klientov, počet 
meraní krvného tlaku 489 a 5 klientom bola odporučená LPS. 
Ad K) 3.2 „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie SR“ 
gestorom oddelenie hygieny výživy 
Gestorom zabezpečenia a plnenia projektu je oddelenie hygieny výživy. Pracovníci oddelenia 
podpory zdravia a základnej poradne zdravia sa podieľajú pri jeho plnení výjazdovými 
aktivitami zPZ. V roku 2009 pracovníci zabezpečili vyšetrenie 80 respondentov (vyšetrenie 
prístrojom Reflotron, antropometrické merania, merania TK, celkového tuku prístrojom 
OMRON, vloženie údajov do programu TZS s následným vyhodnotením KVCH rizika 
a vyplnením príslušnej časti dotazníka a i.) v podniku Svetro v Banskej Štiavnici a  Cortizo 
v Novej Bani. V spolupráci s oddelením hygieny výživy sme realizovali, okrem uvedených 
výjazdových aktivít spojených s biochemickým, antropometrickým vyšetrením a ostatných 
vyšetrení v rámci plnenia projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných skupín dospelej 
populácie SR“, odborné poradenstvo a po doručení výsledkov z údajov dotazníka  aj 
individuálne poradenstvo a intervenciu na základe zistených hodnôt. 
 
2.Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia. 
Na plnenie predmetnej úlohy je zameraná činnosť základnej poradne zdravia a nadstavbových 
poradní, vyhodnotenie ich  činnosti je podrobnejšie uvedené v časti plnenia úlohy č. 1 
vyhodnotenia plnenia Programov a projektov  
 
3.Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života -    
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomosti, postojov a návykov, zamerané na  
podporu, rozvoj a zachovanie  zdravia obyvateľov regiónu.  
 
Vyhodnotenie tejto úlohy je podrobne rozpísané v bode D úlohy č. 1 – „Populačná stratégia – 
aktivity pri príležitosti významných dní s osobitým zameraním na témy a termíny odporúčané 
SZO“ 
  
4.Hodnotiť kvalitu, dopad a efektívnosť podpory zdravia a preventívnych   programov 
podpory zdravia podľa  ÚVZ SR vytvoreného  systému hodnotenia 
Realizácia po vytvorení systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory 
zdravia a preventívnych programov podpory zdravia ÚVZ SR. 
  
5.Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov regiónu v podpore zdravia 
Pracovníčky oddelenia sa zúčastňujú školení, seminárov a konferencií organizovaných SZU 
a ÚVZ SR.  
 
6.Plniť Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 s harmonogramom 
plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
Úlohy sa priebežne plnia podľa rámcového plánu úloh verejného zdravotníctva podľa 
harmonogramu v stanovených termínoch. 
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D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
PLNENIE ÚLOH v podmienkach RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom: 
 
Činnosť oddelenia je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa 
systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení  
a iných porúch zdravia, starostlivosť o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu 
správneho životného štýlu detí a mládeže - telesná aktivita a zdravá výživa, vykonávame  
štátny  zdravotný dozor a potravinový dozor. 
 
Projekt: Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku 
 
Jedným zo závažných problémov, pred ktorými stojí v súčasnosti nielen zdravotníctvo, ale aj 
celá spoločnosť, sú detské úrazy. Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) upozorňuje, že 
problematike úrazov vo všeobecnosti  nie je venovaná dostatočná pozornosť napriek tomu, že 
viac ako polovica úmrtí detí je v dôsledku úrazov. 
Cieľom projektu je komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku 
v širšom kontexte, t.j. pokiaľ ide o druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku 
poranenia, jeho prognózu a najexponovanejšiu vekovú skupinu detí z hľadiska úrazovosti .  
Do projektu boli zapojené vo vekovej  skupine 3-6 ročných detí : 2 triedy MŠ (1 mestská,1 
vidiecka)  po 14 detí spolu   28 detí, vo vekovej skupine 7-14 ročných detí : (1 mestská,1 
vidiecka základná škola ) po 61 detí, t.j. spolu  122  detí. 
Databáza údajov bola  získaná prostredníctvom dotazníkovej metódy, údaje sme získali od 
rodičov  resp.  zákonných zástupcov detí.  
Údaje zo 150 dotazníkov boli nahrané do databázy programu excel a boli odoslané gestorovi          
projektu na ďalšie spracovanie dňa 17.7.2009. 
 
Termín ukončenia 
Rok 2010  
 
Projekt : Zneužívanie návykových látok tabak, alkohol, drogy u detí a mládeže  
na Slovensku 
 
V zmysle napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým závislostiam  
sme sa zapojili do celoslovenského  projektu: - TAD 1 a TAD 2, TAD 3  a celoeurópskeho 
prieskumu ESPAD , prieskumy sú zamerané na zisťovanie situácie ohľadom zneužívania 
návykových látok t.j. tabak, alkohol, drogy, hranie na automatoch a zneužívanie liekov  
u žiakov, študentov a učiteľov základných a stredných  škôl , cieľom  je zmapovať trendy 
v tejto oblasti.      
Prieskum sa v našich podmienkach opakovane realizoval v rámci európskeho aj 
celoslovenského  školského prieskumu . 
 
Termíny prieskumu určuje podľa požiadaviek gestor - Generálny sekretariát Výboru 
ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR. 
 
Projekt : Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie 
detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál 
 
Vychádzajúc z implentácie Európskej stratégie k problému stravovacích zvyklostí detí  boli 
vládou SR prijaté základné dokumenty ako Národný program starostlivosti o deti a dorast 
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v SR na roky 2008-2015 a Národný program  prevencie obezity, ktorých časť sa dotýka aj 
výživy detí a ich fyzickej aktivity. 
 
Realizácia projektu umožní poskytnúť reprezentatívne údaje do Európskej databázy 
o konzumácii potravín, ktorú vytvára EFSA so zámerom jej využitia pre hodnotenie expozície 
vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál u detí. 
 
Cieľom projektu je zhodnotiť stravovacie zvyklosti vybraných vekových skupín populácie 
detí vo vzťahu k OVD a pohybovému režimu. Získané informácie bude možné využiť v rámci 
poradenských aktivít zameraných na podporu a rozvoj zdravia detí v zriadených poradniach 
zdravia pre deti a dorast. 
  
Monitorovanie stravovacích zvyklostí a individuálnej spotreby potravín je rozdelený na 4 
roky od r. 2009 – 2012  (monitoring I. etapa  vek. skupina 4-6 roč., II:. etapa: 7-10 roč., III. 
etapa 11 – 14 roč., IV. etapa vek. skupina 15 – 18 roč.). 
 
Pre vytvorenie databázy  je základom dotazníková metóda, údaje sme čerpali z dotazníkov pre 
rodičov detí, pedagógov a z dotazníkov o 24 hodinovej spotrebe potravín. V roku 2009 bolo 
do projektu zapojených 120 detí predškolského veku, zo 7 mestských a 3 vidieckych  
materských škôl v spádovom území RÚVZ. 
 
 V 17. kalendárnom týždni 2009  bol vykonaný odber vzoriek celotýždňovej stravy (desiata,  
 obed, olovrant) v dvoch vybraných materských školách ( mestská – MŠ Ul. Dr. Jánskeho 
 č. 8 Žiar nad Hronom, vidiecka – MŠ Hliník nad Hronom). Odobraté vzorky stráv (10 
 vzoriek celodenných stráv a 10 vzoriek nápojov na stanovenie farbív) boli uchovávané pri 
 teplote do 5 o C na RÚVZ a v dvoch určených dňoch boli doručené do laboratórií RÚVZ  
 so sídlom v Banskej Bystrici.  
 
V  máji 2009 boli vykonané antropometrické merania u 117 detí ( dotazníky od 3 detí sa    
nevrátili) – výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov. 
Merania krvného tlaku zabezpečovala pracovníčka oddelenia podpory zdravia RÚVZ Žiar 
nad Hronom. 

  
   Energetická a nutričná hodnota celodennej stravy každého zo 117 sledovaných detí  bola   

vypočítaná v  programe ALIMENTA, získané výsledky boli nahrané do databázy v programe 
v programe excel.  

  
Do databázy v programe Excel boli  postupne nahrané   údaje zo všetkých 117 vrátených     
dotazníkov. V každom dotazníku bolo cca 500 údajov. 

 
1.etapu projektu  sme ukončili a zaslali  gestorovi projektu dňa  30.09.2009 . 
 
 Termín ukončenia :  
 Rok  2013 
 
Projekt:  Zdravie matiek a detí vo vzťahu k expozícii fajčeniu  v domácnosti v SR 
 
Projekt bol kreovaný  na Univerzite School of Medicine v New Yorku pod vedením prof. 
MUDr. Michaela  Weitzmana. V rámci medzinárodnej spolupráce s Lekárskou fakultou UK 
v Bratislave  ( gestor projektu za Slovensko )  vybrané RÚVZ v SR ho riešili v mesiacoch 
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október – november 2009. Odd. hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom  bolo jedným z vybraných RÚVZ.  Anonymného 
dotazníkového prieskumu spojeného s meraním telesnej výšky, váhy a obvodu pása žiakov  sa 
zúčastnilo  62 žiakov I. stupňa Cirkevnej základnej školy s materskou školou v Žiari nad 
Hronom a 89 žiakov I. stupňa Základnej školy Ul.  P. Jilemnického v Žiari Nad Hronom. 
 
Dotazníky  sme osobne doručili na Ústav lekárskej hygieny LFUK v Bratislave na ďalšie 
spracovanie a vyhodnotenie. 
 
 
E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
PLNENIE ÚLOH v podmienkach RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom:  
 
Politika kontroly tabaku je uvedená v bode H. v úlohe č. 1:  
 
H.) 10.2 Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na 
základe oznámení kontrolných inštitúcií“   
 
V roku 2009 bolo vykonaných spolu   844 kontrol fajčenia, z toho oddelenie HŽP 156, 
oddelenie HV 385, oddelenie HDM 123, oddelenie PPL 128 a oddelenie epidemiológie 52 
kontrol.  
Pri kontrolách bolo v 3 prípadoch  oddelením hygieny výživy zistené porušenie ustanovenia 
zákona a z toho dôvodu: 
- V jednom prípade bola uložená pokuta za priestupok 
- Boli začaté 2 správne konania, ktoré boli zastavené. 
 
Vyhodnotenie aktivít na poli prevencie fajčenia sú podrobnejšie rozpísané v bodoch D, I a J 
úlohy číslo 1. 
Výňatok z bodu D) 9.5  Populačná stratégia – aktivity pri príležitosti významných dní 
s osobitým zameraním na témy a termíny odporúčané SZO“ 

 
Významnú časť poradenstva počas realizácie „Dňa zdravia“ tvorilo aj poradenstvo v prevencii 
fajčenia, fajčiarom boli nielen merané hladiny oxidu uhoľnatého v dychu a %COHb v krvi, 
ale bola im ponúknutá možnosť návštevy nadstavbovej poradne na odvykanie od fajčenia 
a iných závislostí, ktorá je v prevádzke pri RÚVZ v ZH.  
 
Prístroje použité pri uvedených akciách a počet meraní: 
SMOKERLYZER (meranie oxidu uhoľnatého v dychu a %COHb v krvi) – 73 meraní,  
31. máj 2009- Svetový deň bez tabaku sa v roku 2009 nesie pod heslom:„Varovania na 
tabakových výrobkoch.“ 
 
Aj propagácii Svetového dňa bez tabaku, bol venovaný  „Deň zdravia“, konaný 29.5.2009 na 
Námestí MS v Žiari nad Hronom. V tento deň bola realizovaná úloha „Príprava a realizácia 
akcie pre verejnosť – vyšetrenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu“. Okrem 
doleuvedených vytlačených a distribuovaných zdravotno-výchovných materiálov boli  
aktuálne informácie a články zverejnené na webovej stránke. 
 
Vytlačený a distribuovaný zdravotno-výchovný materiál: 
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Boli distribuované: 
− 3 druhy samolepiek : Striga ciga (210 ks), Cigareta smrtka (120 ks).  
− 3 druhy záložiek – Cigareta nie! (50 ks),  
− 7 druhov letákov: Pasívne fajčenie (40 ks), Fajčenie skladačka (80 ks), Aké sú výhody 
fajčiara, keď sa rozhodne prestať fajčiť (40 ks) 
 
V roku 2009 bolo realizovaných 578 aktivít ( 289 prednášok a 289 besied) pre deti a mládež 
pre 6000 účastníkov a 1 prednáška 8 dospelých poslucháčov. Z toho 50 prednášok a 50 besied 
venovaných problematike fajčenia ( 1131 účastníkov). 
 
V rámci protifajčiarskych aktivít oddelenia bolo vykonaných spolu 478 meraní prístrojom 
Smokerlyzer (203 detí a 275 dospelých). Prístrojom Spirometer bolo vyšetrených 24 
dospelých a 20 detí. 
 
I) 10.3. „Príprava a realizácia akcie pre verejnosť – Vyšetrenie oxidu uhoľnatého 
v dychu a % COHb v krvi“. 
Pri realizácii kampane pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, pri realizácii hlavnej úlohy 
„Príprava a realizácia akcie pre verejnosť“ – vyšetrenie oxidu uhoľnatého v dychu a % COHb 
v krvi, bolo vyšetrených 73 záujemcov z radov verejnosti prístrojmi Smokerlyzer.  
Výňatok z bodu J ) 6.5 „ Surveillance chronických ochorení“: 
RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom má zriadenú  nadstavbovú poradňu POFA, ktorá 
poskytuje individuálne poradenstvo V roku 2009 bolo poskytnuté 3 záujemcom. Počas 4 
stretnutí bolo vykonaných 5 meraní Smokerlyzerom, 4 merania krvného tlaku a 4 merania 
prístrojom Spirometer. 
V poradni zdravia bolo evidovaných 362 absolútnych nefajčiarov (60,63%), 113 klientov 
fajčiacich v minulosti (18,93%) a 122 fajčiarov (20,44%). Fajčiarom bolo poskytnuté odborné 
poradenstvo a bola im ponúknutá možnosť návštev POFA. 
 
 
F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ  
 
PLNENIE ÚLOH v podmienkach RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom: 
Úloha č. 3 : Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005 
 
V roku  2009 v zdravotníckych zariadeniach ambulantných a lôžkových ústavných 
zdravotníckych zariadení, ako aj v ich areáloch, bolo vykonaných oddelením epidemiológie 
52 kontrol a 27 kontrol v spolupráci s oddelením HŽP, v rámci posudkovej činnosti, pri 
ktorých nebolo zistené porušenie ustanovení predmetného zákona. 
 
Charakteristika 
Imunizačný program zahŕňa sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním, realizáciu imunizácie obyvateľstva a kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, 
sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický efekt). Jeho neplnenie by malo 
závažný dopad na zdravotný stav celej populácie. 
 
Cieľ 
Cieľom Imunizačného programu v Slovenskej republike je znížiť až eliminovať výskyt 
infekčných ochorení systematickým a komplexným zabezpečovaním imunizácie najmä 
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detskej populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia výskytu 
vybraných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.   
 
Anotácia 
Pravidelné povinné očkovanie sa vykonáva proti jedenástim prenosným ochoreniam a to proti 
tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym 
infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam,  ružienke a od roku 2009 aj proti 
pneumokokovým nákazám 
. 
Administratívna kontrola očkovania ročníkov podliehajúcich kontrole bude vykonaná priamo 
v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast v mesiaci september. Lekári prvého 
kontaktu zasielajú mesačné počítačové výstupy na disketách alebo v písomnej forme. 
Pracovníci oddelenia epidemiológie priebežne počas roka vykonávajú kontroly skladovania 
očkovacích látok, zásoby vakcín a kontrolu evidencie očkovania v zdravotnej dokumentácii 
očkovancov porovnaním so zaslanými mennými zoznamami  očkovancov zasielaných na 
RÚVZ. 
 
V regióne RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom bola v minulosti zaznamenávaná 98 – 100% 
zaočkovanosť u všetkých druhov pravidelného očkovania a budeme sa maximálne 
v spolupráci s očkujúcimi lekármi snažiť, aby tento trend bol zachovaný aj v nasledujúcich 
rokoch.  
 
Plnenie jednotlivých úloh 
 
Plánovanie očkovacích látok 
Všeobecní lekári boli individuálne usmerňovaní pri vytváraní plánu očkovacích látok na 
úrovni ich zdravotných obvodov. Zároveň boli upozorňovaní na  zachovanie všetkých 
podmienok pri výbere očkovacích látok z lekární, ich transport a  uskladnenie vakcín. 
Maximálne skladovanie v chladničkách ambulantného zariadenia je časovo obmedzené na 
dobu 1 mesiaca. 
 
Organizácia a zabezpečenie realizácie imunizácie 
  
Všeobecní lekári  pre deti a dorast, ako aj pediatri lôžkových oddelení, boli priebežne 
informovaní o aktuálnej očkovacej schéme, aktuálnych vakcínach, platnej legislatíve pre 
výkon a kontrolu očkovania (vyhláška 585/ 2008), o kombináciách a kontraindikáciách 
očkovania  v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a odporúčaniami SZO a krajinami 
EÚ. 
 
Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním  
 
Priebežné monitorovanie, hodnotenie a laboratórna diagnostika ochorení preventabilných 
očkovaním – v druhom polroku  2009 boli hlásené 2 ochorenia na pertussis, potvrdené aj 
laboratórne, z ambulancie všeobecného lekára v Novej Bani u 26 ročnej pacientky a detského 
oddelenia V Žiari nad Hronom u 14 ročného dieťaťa. V obidvoch prípadoch bol interval od 
posledného očkovania dlhší ako 12 mesiacov. 
 
V apríli 2009 v rámci „Európskeho imunizačného týždňa“ (EIT) bol realizovaný odborný 
seminár pre pediatrov ambulantných aj lôžkových zdravotníckych zariadení , boli vykonané 
jednotlivé aktivity   zamerané na zvýšenie povedomia laickej verejnosti o význame očkovania 
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v zmysle základného práva každého dieťaťa na očkovanie ako aj o jeho efektivite a odpoveď 
na rozvíjajúce sa antivakcinačné aktivity. Prostredníctvom všeobecných lekárov pre deti 
a dorast boli vyvinuté aktivity na zvýšenie zaočkovanosti sociálne neprispôsobivých skupín 
populácie.  
 
Všetky aktivity v rámci EIT boli realizované formou článku v regionálnej tlači, relácie 
v regionálnej televízii, oznamom v Mestskom rozhlase, zverejnenie informácií na webovej 
stránke, informačné vývesné tabule v priestoroch RÚVZ, bolo vypracovaných 11 letákov 
zameraných k jednotlivým druhom povinného pravidelného očkovania detí v SR a  1 leták na 
informácie o Európskom imunizačnom týždni. 
  
Od septembra 2009 prebiehala kampaň na zvýšenie zaočkovanosti populácie proti chrípke 
formou článkov v regionálnej tlači, relácie v regionálnej televízii, tlačovej besedy 
a zorganizovania seminára pre lekárov prvého kontaktu a riaditeľov školských zariadení 
v regióne. 
 
Manažment očkovania v rokoch 2007 – 2010 – časový harmonogram podľa usmernenia ÚVZ 
SR. 
 
Vypracovaním prípadne rozšírením softwéru pre pediatrov a pre RÚVZ v SR bude možné 
vykonávať kontrolu očkovania priebežne z analýz a tým flexibilne usmerňovať praktických 
lekárov v zistených nedostatkoch alebo nejasnostiach – do konca roka 2009 nebol 
vypracovaný. 
 
Podieľať sa na príprave podkladov pre vytvorenie registra očkovancov regiónu RÚVZ v Žiari 
nad Hronom – priebežne sa v písomnej forme archivuje zoznam očkovancov aj s dátumami 
aplikácie vakcín 
 
Kontrola očkovania 
Administratívna kontrola očkovania k 31.8.2009 bola vykonaná v ambulanciách všeobecných 
lekárov spádovej oblasti RÚVZ V Žiari nad Hronom podľa usmernenia. Správa o kontrole 
očkovania v písomnej forme aj s tabuľkami bola odoslaná  v požadovanom termíne. 
  
Realizačné výstupy 
Informovanosť a metodické usmerňovanie lekárov v oblasti očkovania na základe usmernenia 
MZ SR a ÚVZ SR- je vykonávané priebežne. 
Spracovanie výsledkov z kontroly očkovania –  bolo vykonané v stanovených termínoch. 
Publikovanie a oboznamovanie odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutej zaočkovanosti a jej 
význame bolo zverejnené v regionálnych printových médiách a regionálnej televízii.  
 
 
G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
PLNENIE ÚLOH v podmienkach RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom:  
1.Zabezpečovať znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž) najmä 
u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. 
 

887



1) Znižovanie miery zdravotných rizík na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami 
 
Na oddelení preventívneho pracovného lekárstva  RÚVZ priebežne vedieme evidenciu 
rizikových prác za okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. V rámci štátneho 
zdravotného dozoru (ŠZD) sme na týchto pracoviskách sledovali pracovné podmienky 
zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a v ASTR evidujeme aktuálne údaje o počte 
exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. V roku 2009 bolo vydaných 48 
rozhodnutí o rizikových prácach, z toho 16 rozhodnutí bolo vydaných o zrušení rizikovej 
práce, v 3 prípadoch požiadali o vyhlásenie nové právne subjekty a v 29 prípadoch boli 
vydané nové rozhodnutia z dôvodu prehodnotenia mieri rizika na základe aktuálnych 
výsledkov meraní a posúdenia expozície. Neboli uložené sankcie zamestnávateľom za 
neplnenie opatrení na ochranu zdravia na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávali rizikové 
práce. V rámci výkonu ŠZD sme vykonali 176 kontrol na pracoviskách s vyhlásenými 
rizikovými prácami. V spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom evidujeme 2977 
exponovaných zamestnancov v riziku a z toho je 562 žien. Z dlhodobého hľadiska môžeme 
konštatovať, že počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce má trvalo klesajúci trend 
(program ASTR). V pracovnom prostredí opakovane na prvom mieste bol hluk, ako 
najčastejšie sa vyskytujúci škodlivý faktor, ktorému bolo exponovaných 2815 zamestnancov, 
t.j. 94,5% zamestnancov. 
V roku 2009 boli priznané celkom 3 choroby z povolania, z toho v okrese Žarnovica 2 
choroby z povolania a v okrese Banská Štiavnica bola priznaná 1 choroba z povolania. 
Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov ciev a nervov končatín spôsobené 
vibráciou, boli priznané 2 ochorenia v okrese Žarnovica u zamestnávateľa Slovenská banská 
spol. s r.o. Hodruša -  Hámre v obidvoch prípadoch u profesie baník - lamač. Choroba na 
zaprášenie pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý bolo priznané 1 ochorenie v okrese 
Banská Štiavnica u zamestnávateľa Rudné Bane š.p. Banská Bystrica v profesii baník - lamač. 
V 1. polroku 2009 bolo evidované 1 ohrozenie na chorobu z povolania (Chorobu z vibrácií) 
v okrese Žarnovica u zamestnávateľa Slovenská banská spol. s r.o. Hodruša Hámre v profesii 
baník – lamač. 
2) Znižovanie miery zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov 
V rámci šzd sme sa zamerali na kontrolu zabezpečenia ochrany zdravia pri skladovaní, predaji 
a manipulácii s jedovatými látkami a prípravkami a veľmi jedovatými látkami a prípravkami 
v 26 prevádzkach, V okrese Banská Štiavnica to boli 3 prevádzky, v Žarnovici 8 prevádzok 
a v Žiari nad Hronom v 15 prevádzkach. Prevažovali prevádzky výrobného charakteru, kde 
sme sa zamerali najmä na chemické laboratóriá. V kontrolovaných subjektoch boli 
kontrolované podmienky manipulácie a skladovania jedovatých a veľmi jedovatých látok 
a prípravkov. Pri kontrolách sme nezistili vážnejšie nedostatky, okrem označenia 
a nedostatočného vybavenia lekárničiek. V rámci ŠZD sme v prevádzkach kontrolovali 
informovanosť zamestnancov prostredníctvom Dotazníkov informovanosti zamestnancov „C“ 
práca s chemickým faktorom pri práci (celkom bolo vyplnených 23 dotazníkov). Môžeme 
konštatovať, že zamestnanci majú dostatočné informácie o látkach s ktorými pracujú, sú 
pravidelne preškoľovaný zamestnávateľom, majú k dispozícii v dostatočnom množstve 
a vyhovujúcej kvalite OOPP a pravidelne sa zúčastňujú lekárskych preventívnych prehliadok. 
V rámci posudkovej činnosti boli vydané tri rozhodnutia na manipuláciu s týmito látkami a to 
pre spoločnosti Slovalco a.s., Elba a.s., Sapa a.s. Zamestnávateľom bolo poskytnutých 23 
konzultácií týkajúcich sa vypracovania prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku 
v súvislosti s prácou s chemickými látkami a jedovatými látkami. Schválili sme 34 
prevádzkových poriadkov na prácu s nebezpečnými chemickými faktormi, kde sa sporadicky 
vyskytovali aj veľmi jedovaté a jedovaté látky a prípravky. Zaznamenali sme pokles v 
používaní jedovatých látok a prípravkov. 
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3) Znižovanie miery zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu 
V spádovom území RÚVZ v Žiari nad Hronom máme vyhlásené jedno pracovisko VUM a.s. 
v Žiari nad Hronom s pracovným procesom s rizikom chemickej karcinogenity a evidujeme v 
riziku 16 osôb z toho 6 žien, ktoré vykonávajú prácu v chemickom výrobnom laboratóriu 
(profesia laborant). Evidujeme aj ďalšie spoločnosti, kde sa manipuluje a skladujú chemické 
karcinogény a mutagény (napr. onkologické ambulancie, lekárne, drevospracujúce výroby, 
chemické laboratóriá, výroba GaAs) a kde pracovné činnosti predstavujú únosnú mieru 
zdravotného rizika 2 kategórie. V rámci ŠZD bolo vykonaných 12 previerok a 24 konzultácií 
v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica so zameraním na manipuláciu 
a skladovanie chemických karcinogénov a mutagénov a na kontrolu dodržiavania povinností 
zamestnávateľov (ako napr. hodnotenie zdravotných rizík, zákaz fajčenia a označenie 
nebezpečenstva kontrolného pásma a pod.) Bol schválený jeden prevádzkový poriadok pre 
prácu s chemickým karcinogénnymi a mutagénnymi látkami. 
 
V sledovanom období sme vydali 3 rozhodnutia na likvidáciu azbestu. 
 
4) Znižovanie výskytu chorôb z povolania a ochorení podmienených prácou 
 
Osobitná pozornosť v rámci štátneho zdravotného dozoru bola venovaná rizikovým 
pracoviskám, kde sa predpokladá zvýšené ohrozenie zdravia zamestnancov. Predmetom 
kontrol bolo najmä plnenie povinností zamestnávateľov dôsledne zabezpečovať technické, 
organizačné a iné opatrenia v záujme vylúčenia rizika, alebo zníženia na najnižšiu možnú 
dosiahnuteľnú úroveň. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, stúpol v tomto roku počet 
šetrených podozrení na chorobu z povolania. V roku 2008 to boli 2 prípady podozrenia 
a v roku 2009 o 4 prípady viac. V roku 2009 nebola priznaná žiadna choroba z povolania 
z DNJZ a preto možno konštatovať, že počet priznaných chorôb z povolania z DNJZ oproti 
roku 2008 klesol o 1 prípad. V roku 2007 boli priznané 2 choroby z povolania. V posledných 
troch rokoch sa nám nevyskytli profesie, u ktorých by sa ochorenie z DNJZ opakovane 
vyskytovalo u toho istého zamestnávateľa. 
 
V priebehu roka 2009 nebolo vykonané prešetrenie pri podozrení na ochorenie chrbtice 
podmienené prácou. 
 
V súčasnosti evidujeme fyzickú záťaž na úrovni 3. kategórie na dvoch pracoviskách 
v spoločnostiach Slovenská banská spol. s.r.o. a Nemak Slovakia s.r.o., u 120 mužov 
v profesiách baník (lámač a pomocný lámač) a zlievarenský robotník. 
 
2.Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská). 
 
Vzhľadom na súčasné podmienky a dôsledky hospodársko-ekonomickej krízy, ktoré sa v 
podnikoch a závodoch pomerne výrazne odrazili v ich výrobnej činnosti a v stave 
zamestnanosti (znížil sa počet zamestnancov) sme sa zamerali na tri spoločnosti : Slovalco 
a.s.(výroba hliníka), Cortizo Slovakia a.s. (výroba hliníkových profilov) a Grotto a.s. (výroba 
potravín, najmä bagiet). 
V spoločnostiach sa analyzovali rizikové faktory, priebežne sa sledoval zdravotný stav 
zamestnancov rizikových profesií pomocou objektívnych vyšetrení rizikových faktorov 
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životného štýlu. V spolupráci so zamestnávateľom sa hodnotili výsledky objektívnych meraní 
faktorov práce a pracovného prostredia. 
 
Spoločnosť Slovalco a.s. už niekoľko rokov úspešne pokračuje v implementácii štandardných 
nástrojov aj na zlepšovanie pracovného prostredia prostredníctvom hodnotenia a znižovania 
rizika pracovného prostredia (WERA). Pravidelne sa vykonáva objektivizácia pracovného 
prostredia podľa ročného harmonogramu. V roku 2009 vykonali objektivizácie pracovného 
prostredia meraním hluku, pevných aerosólov, vibrácií, chemických faktorov a mikroklímy. 
Na prevádzke Odlievareň v laboratóriu odlievarne bola vykonaná objektivizácia podmienok 
práce a pracovného prostredia meraním úrovne ionizujúceho žiarenia na pracoviskách, na 
ktorých sa používa otvorený žiarič a rtg. pracoviskách. Výsledky meraní jednotlivých 
pracovísk preukázali, že pracovné činnosti zamestnancov hodnotených prác a pracovísk boli 
zaradené do kategórie B. V mesiaci október bolo u 20 zamestnancov prevádzky Elektrolýza 
odobratý biologický materiál moč na stanovenie obsahu fluoridov po zmene a po ukončení 5 
dňového pracovného cyklu. Hodnoty fluoridov/kreatinínu v moči sa pohybovali v rozpätí od 
0,23 do 1,79 mg g-1 kreatinínu, so záverom, že ani v jednom prípade nebola prekročená 
prípustná hodnota, čo svedčí o spoľahlivosti a účinnosti používaných OOPP Racal a 
dodržiavaním zásad osobnej hygieny zamestnancov. 
 
V spoločnosti Cortizo Slovakia a.s. bola vykonaná objektivizácia meraním hluku 
v pracovnom prostredí , vibrácií , umelého osvetlenia a chemických škodlivín v pracovnom 
prostredí. V spoločnosti Grotto a.s. bola vykonaná objektivizácia tepelno-vlhkostnej 
mikroklímy, meranie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí. Skríningové vyšetrenia 
u zamestnancov boli vykonané v Cortizo Slovakia a.s. (u 37 zamestnancov) a Grotto a.s (u 21 
zamestnancov). Boli poskytnuté vyšetrenia ako: celkový cholesterol, HDL cholesterol, TG, 
GLU, meranie krvného tlaku, antropometrické vyšetrenia, OA, RA), ktoré určia hladinu 
individuálneho rizika kardiovaskulárnych chorôb klienta. 
 
Na zlepšenie pracovného prostredia boli vykonané technické opatrenia (Slovalco a.s., Cortizo 
Slovakia a.s.), organizačné opatrenia (Grotto a.s.) Na všetkých troch prevádzkach je zakázané 
fajčiť. Administratívnym zamestnancom týchto spoločností, ktorí pracujú so zobrazovacou 
jednotkou (prevažnú časť pracovnej zmeny) bol poskytnutý zdravotno-výchovný materiál 
“relaxácia pri klávesnici“. 
 
3.Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 
zameraný na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť 
rozsah špecializovaných odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany 
zdravia pri práci. 
 
Pri výkone ŠZD sme na pracoviskách posudzovali pracovné prostredie a podmienky práce 
v rozsahu pôsobnosti zákona sa zamestnávateľom ukladali opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov. V rámci štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) sme vykonali 352 previerok, vydali 
sme 280 rozhodnutí, v 12 prípadoch sme prerušili konania, schválili 78 prevádzkových 
poriadkov, pričom sme použili 296 kontrolných listov informovanosti a uložili sme 92 
opatrení na odstránenie nedostatkov a to najmä nariadenia na vykonanie špeciálnych meraní 
na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich vplyvu na verejné zdravie, predloženia 
prevádzkových poriadkov, vypracovania posudkov o riziku, obnovy náteru stien a predloženia 
dokladu o kvalite pitnej vody pri zásobovaní z vlastného vodného zdroja. 
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Spoločné dozorné aktivity orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce boli 
v roku 2009 zamerané na bezpečnosť práce v stavebníctve so zameraním na otázky rizík 
azbestu pri búracích prácach. V sledovanom období sme vydali tri rozhodnutia na likvidáciu 
azbestu pre spoločnosť Kovomat Slovakia s.r.o., ktorý likvidoval azbestocementový 
(AZC)v spoločnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom, pre spoločnosť Jevel s.r.o., Kátlovce 
vykonala demontážne práce AZC krytiny na objekte strechy kotolne kultúrneho domu 
v Žarnovici a pre spoločnosť Ellio s.r.o., ktorá likvidovala AZC strechu objektu Rubigal 
v Banskej Štiavnici. Spoločnosti, ktoré likvidovali AZC materiály majú osvedčenie ÚVZ SR 
na uvedené práce. 
 
Koordinované kontroly dozorných orgánov podľa zákona č.261/2002 Z. z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov – odd. preventívneho 
pracovného lekárstva sa podieľalo na jednej spoločnej previerke so SIŽP o to v spoločnosti 
Slovnaft Bratislava- organizačná jednotka Terminál Hronský Beňadik a Produktovod a dozor 
PS Hronský Beňadik a to dňa 17.2.2009, informácia o priebehu kontroly bola odoslaná na 
ÚVZ SR. 
 
4.Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou. 
 
V spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom boli v roku 2009 zabezpečované preventívne 
služby pre zamestnancov – pracovnými zdravotnými službami (PZS): 

1/Medfin družstvo, Bratislava 
2/Bionorma s.r.o., Nová Dubnica 
3/ProCare, a.s., Bratislava 
4/Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava 
5/Novapharm, s r.o., Bratislava 
6/HAS centrum, Prievidza 
7/Zdravotka-PZS, Martin 
8/Pyroboss, B. Bystrica 
9/Salus-EC, Zvolen 
10/ Eurotrade s.r.o., Zvolen 

 
V roku 2009 v rámci ŠZD bolo v kontrolovaných subjektoch (237 prevádzok) preverované 
zabezpečenie pracovných zdravotných služieb a rozsah poskytovaných služieb 
zamestnávateľom. Z celkového počtu 237 kontrolovaných subjektov bolo zistené 
zabezpečenie PZS dodávateľským spôsobom len v 49 prípadoch (pokrytie pre cca 3783 
zamestnancov) a vlastnými odbornými zamestnancami len v jednom prípade NaP, n. o. 
Bratislava, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom (pokrytie pre cca 234 zamestnancov). 
V 26 prípadoch, kontrolovaných subjektoch bola pracovná zdravotná služby v štádiu riešenia 
(výberového konania). V 77 kontrolovaných subjektoch ju zamestnávateľ nemá (do 20 
zamestnancov a bez vyhlásených rizikových prác), prípadne ide SZČO, ktorá nemá 
zamestnancov. Poskytovanie služieb PZS je zamerané najmä na lekárske preventívne 
prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré sú vykonávané v rôznej kvalite. Na pracoviskách, kde 
zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 1. a 2. kategórie, sú lekárske preventívne 
prehliadky vykonávané nad rámec, nie však vo vzťahu k riziku (tam kde nie sú prehliadky 
podľa osobitných predpisov povinné), ale s náplňou zdravotnej preventívnej prehliadky. 
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V dohľade nad pracovným prostredím sa zvýšila úroveň predkladaných posudkov o riziku ako 
aj celkové hodnotenie a posúdenie rizík. Kladne môžeme hodnotiť predkladané návrhy na 
schválenie prevádzkových poriadkov. Naďalej sú prevádzkové poriadky zbytočne rozsiahle, 
pre zamestnávateľa v praxi nepoužiteľné (napr. ako materiál na školenie). 
 
Aj v súčasnosti sú zamestnávatelia, ktorí nemajú zazmluvnenú PZS, sú to najmä 
zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 19 osôb a ktorí nevykonávajú rizikové práce.  
 
Ani v jednom prípade (v rámci kontrol ŠZD) nebola táto služba zabezpečená fyzickou 
odborne spôsobilou osobou. Pravdepodobne je to z dôvodu, že oprávnené osoby, ktoré môžu 
vykonávať zdravotný dohľad nad pracovným prostredím nie sú verejne prístupné. Pri výkone 
ŠZD aj naďalej priebežne kontrolujeme zabezpečenie PZS u zamestnávateľa. 
 
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 
 
PLNENIE ÚLOH v podmienkach RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom: 
1.Realizovať akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III. s osobitným 
dôrazom na detskú populáciu. 
 
RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom v rámci svojich možností vykonáva aktivity na plnenie 
cieľov NEHAP III. Participuje na plnení regionálneho prioritného cieľa I a to vykonávaním 
monitoringu kvality pitnej vody z verejných vodovodov, výkonom štátneho zdravotného 
dozoru nad hromadným zásobovaním obyvateľov pitnou vodou, sledovaním vlastných 
vodných zdrojov u obyvateľov, ktorí o laboratórnu analýzu požiadajú, výkonom ŠZD 
na verejných studniach a vykonávaním monitoringu kvality vôd na kúpanie. Ďalej je to 
participácia v rámci svojich možností na plnení regionálneho prioritného cieľa III: Ochrana 
zdravia obyvateľstva cestou eliminácie alebo redukcie na minimum tých zložiek prostredia 
obytných budov, ktoré sú známe ako ohrozujúce zdravie človeka, tvorba zdravých budov, 
ktoré redukujú vznik ochorení súvisiacich s pobytom v budove, alergických reakcií, 
astmatických atakov zapríčinených chemickými látkami, peľmi, plesňami, prachom a inými 
škodlivinami, zvyšovanie uvedomenia obyvateľstva o významnosti a dôležitosti zdravého 
prostredia budov – vykonávanie dozoru nad dodržiavaním podmienok (tepelno – vlhkostná 
mikroklíma, vetranie a vykurovanie, osvetlenie, preslnenie) v pobytových priestoroch ľudí 
v zariadeniach podliehajúcich výkonu ŠZD, spolupráca s orgánmi miestnej samosprávy 
a s inými organizáciami štátnej správy pri riešení problémov bývania.  
Regionálny prioritný cieľ IV: Zameranie na zníženie rizika ochorení a poškodenia zdravia v 
dôsledku účinku nebezpečných chemických látok (napr. ťažkých kovov), fyzikálnych javov 
(napr. nadmerný hluk) a biologických látok – odd. HŽP posudzuje možnú expozíciu 
obyvateľstva hluku pri navrhovaní všetkých druhov stavieb v rámci vydania záväzného 
stanoviska na územné konanie stavby, prerokováva konanie rôznych hromadných akcií aj 
v súvislosti s ochranou obyvateľstva pred hlukom. 
 
2.Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 
 
Uplatňovanie zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. v znení 
neskorších predpisov pri rozhodovacej činnosti a pri výkone štátneho zdravotného dozoru. Pri 
posudzovaní predložených návrhov na územné konanie požadujeme predložiť hlukové štúdie 
v tých prípadoch, keď budúca stavba alebo prevádzka bude zdrojom hluku (napr. bytová 
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výstavba, kotolne, rekonštrukcia ciest, zberne kovového odpadu, zberný dvor na stavebný 
materiál, výstavba nákupných centier, výstavba veterných elektrární a pod.) alebo doplniť 
technické parametre technologických zariadení, ktoré budú zdrojom hluku. V prípade 
prekračujúcich hodnôt hluku sme žiadali navrhnúť účinné opatrenia na ich zníženie. 
 
3.Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie. 
 
Na základe vyšetrenia vzoriek vôd odobratých v rámci monitoringu kvality pitnej vody zo 
spotrebísk verejných vodovodov bolo vydaných 16 opatrení na odstránenie nedostatkov za 
nevyhovujúcu kvalitu vody z verejných vodovodov a 15 podnetov. Pre dlhodobé 
prekračovanie medzných hodnôt biologických ukazovateľov vo verejnom vodovode v obci 
Štiavnické Bane bol vydaný zákaz používať vodu z verejného vodovodu na varenie a pitie 
ešte v roku 2008. Rekonštrukciou technológie úpravne vody došlo k zlepšeniu kvality vody 
a voda je vo verejnom vodovode Štiavnické Bane od 10.08.2009 pitná. Bol vydaný zákaz 
používania vody ako pitnej z verejného vodovodu Pitelová – u Štefankov, z dôvodu závažnej 
mikrobiologickej závadnosti vody. V obci je pre obyvateľov zabezpečené zásobovanie pitnou 
vodou z náhradného vodného zdroja. StVPS, a. s. bola uložená náhrada nákladov za 
opakovane závadnú vzorku vody z verejného vodovodu Prochot.  
V rámci štátneho zdravotného dozoru boli odobraté vzorky vôd zo studní, ktoré slúžia pre 
hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. V prípade nevyhovujúcej kvality vody boli 
obci nariadené opatrenia na zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody vo verejných studniach. 
Odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia poskytujú konzultácie 
a usmernenia majiteľom individuálnych zdrojov pitnej vody. Počas Svetového dňa vody boli 
poskytované informácie a konzultácie o pitnej vody a o ochrane vodných zdrojov. 
V súvislosti s požívaním pitnej vody neboli RÚVZ Žiar nad Hronom hlásené žiadne 
ochorenia. 
Oddelenie hygieny životného prostredia vykonáva počas letnej turistickej sezóny monitoring 
kvality vody z piatich vyhlásených kúpacích oblastí v pravidelných dvojtýždňových 
intervaloch. V roku 2009 bolo odobratých spolu 40 vzoriek vôd, osem vzoriek vôd z každej 
prírodnej kúpacej oblasti, kvalita vody bola vyhovujúca až na jednu vzorku vody z Dolno 
Hodrušského jazera, kde bola prekročená hodnota v ukazovateli enterokoky. Opakovaným 
odberom bola zistená vyhovujúca kvalita vody. Ďalej to bol nález Pseudomonas aeruginosa 
vo Vindšachtskom jazere v jednej vzorke vody zo dňa 15.07.2009, ktorý sa už viackrát 
nezopakoval.  
 
O kvalite vôd vhodných na kúpanie sme informovali obyvateľov pravidelne každý týždeň na 
webovej stránke RÚVZ Žiar nad Hronom a prostredníctvom Informačného systému Vody na 
kúpanie. V súvislosti s kúpaním vo vodách prírodných kúpacích oblastí neboli RÚVZ Žiar 
nad Hronom hlásené žiadne ochorenia. 
 
4.Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
 
Zabezpečovali sme monitoring pitných a rekreačných vôd v roku 2009 podľa vypracovaného 
harmonogramu monitoringu pitných vôd a programu monitorovania vôd vhodných na 
kúpanie. Bola vyhodnotená kvality pitných a rekreačných vôd za rok 2009. V roku 2009 bolo 
v rámci monitoringu odobratých 212 vzoriek pitných vôd a 40 vzoriek vôd z prírodných 
kúpacích oblastí. Výsledky monitoringu kvality pitnej vody boli priebežne vkladané do 
programu Vydra. Už je v prevádzke aj Informačný systém Pitná voda, do ktorého bude 
potrebné vložiť výsledky kvality pitnej vody za rok 2009. Výsledky monitoringu kvality vody 
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na kúpanie boli priebežne vkladané do Informačného systému Vody na kúpanie, cez ktorý 
bola spracovaná aj správa o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na LTS 2009 
a správa o vyhodnotení priebehu LTS 2009.  
 
5.Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia 
pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia. 
 
V decembri 2007 bol zavedený do praxe IS Vody na kúpanie. Do systému boli vložené všetky 
povinné pasportné údaje o kúpacích oblastiach a výsledky monitoringu kvality vody 
z jednotlivých prírodných kúpacích oblastí. Vo vkladaní údajov o kvalite vody pokračujeme. 
Ďalej sú do IS vkladané údaje o výsledkoch kvality vody celoročne a sezónne 
prevádzkovaných krytých a nekrytých umelých kúpalísk. Cez IS pred začiatkom LTS 
zasielame správu o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na LTS, týždenne počas 
trvania LTS aktualizujeme údaje o kúpaliskách a po ukončení LTS spracujeme správu 
o vyhodnotení LTS. Týždenne sme aktualizovali priebeh LTS aj cez web stránku RÚVZ Žiar 
nad Hronom. Od novembra r. 2009 je v prevádzke aj Informačný systém Pitná voda.  
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H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ so sídlom v Žiline sa zapojilo 
do riešenia úloh 1-5:  
1. Realizovať akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným 
dôrazom na detskú populáciu 
Posilniť jeden zo základných determinantov zdravia populácie v SR, osobitne vo vzťahu k 
detskej populácii: 
1.1 areály 3 základných škôl sú ochránené protihlukovými stenami, úlohou je preukázať 
účinnosť hlukových stien aj po niekoľkých rokoch.  
V súvislosti s nárastom dopravy v Žiline premerať hluk v areáli škôl za protihlukovými 
stenami, sledovať hluk na vyšších podlažiach škôl a tým preverovať účinnosť hlukových stien 
Merania boli zrealizované podľa plánu. Pri meraniach sa preukázala nedostatočná účinnosť 
protihlukových stien, je potrebné pristúpiť k opatreniam na prevetrávanie niektorých 
priestorov učební tak, aby bola zachovaná zvuková pohoda. 
U všetkých sa okrem hluku premerajú aj častice PM10, ktoré sú v meste Žilina podľa 
monitoringu SHMÚ problémom. 
 
1.2 realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody z individuálnych vodných zdrojov, kde nie je verejný vodovod 
 V mesiaci marec bolo odobratých 6 vzoriek vody na minimálnu analýzu z individuálnych 
studní zásobujúcich obecný úrad a rodinné domy v obci Veľká Čierna, ktorá je bez verejného 
vodovodu. Kvalita vody bola dokladovaná v rámci ŠZD a požiadavky obecného úradu na 
získanie podporného stanoviska na získanie fondov z EÚ na vybudovanie vodovodu. Tri 
vyšetrené vzorky nevyhovovali platnej legislatíve vo fyzikálno - chemickej analýze, 2 v 
mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej analýze. Tri vzorky vyhovovali Nariadeniu vlády č. 
354/2007 Z.z.  
V marci 2009 na podnet obyvateľa bytového domu v Štiavniku odobratá a vyšetrená vzorka 
vody na minimálnu analýzu z vodovodného výpustu v jeho byte. Správcom bytového domu je 
Obec Štiavnik. Vyšetrená vzorka vody bez prítomnosti voľného chlóru nevyhovovala NV č. 
354/2007 Z.z. v mikrobiologickej analýze. Po vykonaní opatrení bol vykonaný kontrolný 
odber vzorky vody, ktorý vyhovoval prítomnosťou voľného chlóru aj v mikrobiologickej 
analýze. Na základe splnení krátkodobých opatrení a predloženia vyhovujúcej kvality vody 
bolo konanie zo strany úradu zastavené. Riešenie tejto úlohy pretrváva.  
Na podnet pediatra bola vyšetrená vzorka vody z vlastnej studne v obci Kolárovice-Škoruby s 
nevyhovujúcou mikrobiologickou analýzou. Zo strany majiteľa rezervoára bola zanedbaná 
dezinfekcia, na úrade mu bola poskytnutá konzultácia na dezinfekciu vody UV-lampou. 

     V  rámci tejto úlohy sme v tomto roku sme  vykonali merania vnútorného prostredia a 
ovzdušia budov  v 3 zariadeniach a boli vykonané 4 merania:  Sála – Dom odborov, Nám. Ľ. 
Štúra č.1, 010 01 Žilina, Veľká zasadačka Mestský úrad, Námestie Obetí komunizmu 1, 
Žilina, Zimný štadión Žilina  - 2 haly. Merania sa uskutočnili v  čase pred začiatkom akcie, 
počas akcie  a po akcii. Všetky 4 merania  vyhovovali platnej legislatíve Vyhláške MZ SR 
č.259/2008 Z.z. 

 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku. 
Boli stanovené nasledovné úlohy: 
2.1 Premerať hluk na jednotlivých sídliskách mesta Žilina a v centrách cestovného ruchu                     
v okresoch Žilina a Bytča, presúva sa do roku 2010. 
2.2 Premeranie dopravného hluku na ulici Obvodovej na sídlisku Solinky v spoluprácu so 
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Žilinskou Univerzitou v Žiline v súvislosti s dokončením výstavby ďalších polyfunkčných 
objektov  a smerovaním dopravného napojenia na Rajecké Teplice cez kruhovú križovatku pri 
OC Metro. 
2.3  Údaje z meracích protokolov budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie seminárnej 
práce. 
Vyhodnotenie úlohy č.2.: 
a) v tomto bode bol odmeraný dopravný hluk na Sídlisku Hliny VII v súvislosti s dokončením 
diaľničného privádzača D1, dopravný hluk na sídlisku Solinky a dopravný hluk na Hlinách 
VIII. Ale meranie vnútrosídliskového hluku a v centrách cestovného ruchu v okresoch Žilina 
a Bytča  presúva na 1.polrok 2010. 
Hodnoty hluku zistené pri tohtoročných meraniach sa pohybovali od 63,0 dB do 55,3dB, čo je 
v súlade s platnou legislatívou. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
Vyhodnotenie úlohy č. 3.: 
a) začiatkom roka 2009 sme pripravili a zaslali na ÚVZ SR správu, v ktorej sme zhodnotili 
kvalitu vody určenú na ľudskú spotrebu za roky 2004-2007 pre EK. 
Pripomienkovali sme zoznam vodovodov – odberových miest pre IS pitná voda.  
b)  priebežne boli zasielané informácie do médií a na internetovú stránku. 
c) v rámci monitoringu pitných vôd sme v počas roka 2009 odobrali spolu 165 vzoriek, z toho 
133 vzoriek bolo odobraných v rámci kontrolného monitoringu, 32 vzoriek v rámci 
preverovacieho monitoringu. Dve vzorky vody boli vyšetrené aj na rádiológiu.  
Zaznamenali sme len miernu mikrobiologickú závadnosť, ktorá bola po konzultáciách s 
prevádzkovateľom vodovodnej siete ihneď odstránená. Podrobné zhodnotenie kvality pitnej 
vody bude vo výročnej správe za rok 2009. 
d)V rámci Svetového dňa vody sme vyšetrili 72 vzoriek vody z individuálnych zdrojov v 
ukazovateli dusičnany, poskytovali sme poradenstvo a vyplnili sme 6 dotazníkov pre ÚVZ 
SR. 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
V roku 2009 sme  vykonali v zariadeniach /vonkajšie a vnútorné bazény, vane/  spolu 62 
hygienických kontrol so spísaním záznamov a odobrali sme 102 vzoriek bazénových vôd na 
laboratórnu analýzu  v zmysle Vyhlášky MZ SR č.72/2008 Z.z. O  podrobnostiach o 
požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská a 11  
vzoriek pitných vôd na minimálnu analýzu v súlade s  NV SR č. 354/2006 Zb. ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu. Všetky vzorky boli vykonané na základe objednávok prevádzkovateľov. 
Bližšie zhodnotenie kvality vody bolo vykonané v dvoch čiastkových správach za LTS 2009 a 
zaslané na ÚVZ SR, a bude aj bližšie zhodnotené vo výročnej správe za rok 2009. 
Údaje boli spracované aj v seminárnej práci na RÚVZ Žilina „Vyhodnotenie kvality vody na 
kúpanie počas LTS  2009“. Táto bola prednesená v auguste 2009. 
V II. polroku 2009 bola odobratá vzorka vody  z Vodného diela v Žiline, ktorá vyhovovala 
platnej legislatíve.  
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia 
pre potreby monitorovania, vývoja a stavu enviromentálneho zdravia 
 Tento informačný systém bol zavedený v roku 2004 – 2005 a implementovaný ako ENHIS, v 
roku 2005 – 2007 ako ENHIS 2. Týmto systémom bola realizovaná prezentácia na vedeckej 
konferencii Životné prostredie a zdravie na Štrbskom Plese, ako aj celoslovenskej porade 

897



HŽP v 2.-3.-12.2009 v Liptovskom Mikuláši regionálnym hygienikom MUDr. Martinom 
Kapasným, MPH. 
Krajský odborník pre HŽP Žilinského kraja MUDr. Martin Kapasný, MPH zvolal jednu 
krajskú poradu odboru HŽP, ktorá sa uskutočnila v Dolnom Kubíne a vyplývajú zo zákona 
NR SR  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia § 6, ods.6, písm. a.  
Vylepšovanie informačného systému má na starosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Bratislava.  
 
 
ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce, najmä zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce. 
 Na odbore PPL sa vedie evidencia rizikových prác v programe ASTR. V rámci ŠZD sa 
vykonávajú kontroly na pracoviskách: pre rizikové práce vyhlásené v 3. kategórii minimálne 
1 x za 2 roky a pre  rizikové práce v kategórii 4. 1 x za rok. Hodnotia sa podklady slúžiace k 
vyhlasovaniu rizikových prác (posudky o riziku, objektivizácia faktorov pracovného 
prostredia,  hodnotia sa technické a technologické opatrenia vykonané zo strany 
zamestnávateľa a pod.). Pri každej kontrole sa sledujú výsledky a intervaly LPP vo vzťahu k 
práci, či exponovaní zamestnanci majú pravidelne podľa potreby prideľované OOPP a či ich 
aj používajú. Zároveň, sú formou osobného pohovoru resp. osvety zamestnanci pracovníkmi 
RÚVZ upozorňovaní na nebezpečenstvá vyplývajúce z ich rizikovej práce. Sledujeme, či sú 
zamestnanci pravidelne preškoľovaní PZS a BTS. 
 Pri výkone ŠZD sledujeme, či zamestnávateľ má uzatvorenú zmluvu z pracovnou 
zdravotnou službou (ďalej len PZS) . V prípade porušenia povinnosti zamestnávateľom, 
správny orgán ukladá účastníkovi konania sankciu a účastníka konania vyzve, aby ihneď 
predložil zmluvu o spolupráci s PZS a prevádzkový poriadok pre prácu s príslušným 
rizikovým faktorom, ak mu to vyplýva z legislatívy.  
 V prípadne vylepšenia pracovných podmienok, technológií, zmeny činnosti, zníženia 
intenzity práce (v súvislosti so svetovou krízou) a pod. na rizikových pracoviskách, na 
základe vyhovujúcich parametrov faktorov pracovného prostredia dokladovaných protokolmi, 
sú jednotlivé rizikové práce prehodnocovaná a prípadne rušené. 
 Kontroly sú vykonávané za spolupráce pracovníkov príslušnej PZS a BTS, ktoré sú 
informované o náležitostiach požadovaných od zamestnávateľov. 
 Pri výkone ŠZD na všetkých pracoviskách kontrolujeme v zmysle zákona č.406/2009 
Z.z. o ochrane nefajčiarov o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho úplnom znení a 
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov, či zamestnávateľ rešpektuje zákaz fajčenia. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská). 
 Úloha „ Zdravé pracoviská“   sa v SR rieši len na vybratých RÚVZ,  na RÚVZ so 
sídlom v Žiline nie je  realizovaná. 
 
3. Spolupracovať pri pregraduálnom vzdelávaní študentov v odbore verejné 
zdravotníctvo a postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti 
ochrany zdravia pri práci. 
 Pracovníčky odboru PPL sa erudovane venujú edukácii študentov bakalárskeho a 
magisterského štúdia odboru verejného zdravotníctva vrámci ich vykonávania odbornej praxe. 
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Tiež, sa venujú lekárom pri ich postgraduálnom štúdiu a praxi na odbore PPL.  Pri realizovaní 
projektov na odbore PPL, sú  náležite oboznamovaní s cieľom projektu aj s výsledkami, ktoré 
štúdie projektov priniesli. Okrem toho, pracovníčky odboru PPL poskytujú študentom aj 
odborné konzultácie a poradenstvo nepravidelne počas školského roka.  Pomáhajú pri 
získavaní podkladov a ich spracovávaní, ktoré slúžia pre vypracovanie diplomových prác 
študentov a atestujúcich lekárov. Tiež, študenti aj lekári vrámci praxe na odbore PPL sú 
podrobne informovaní o službách PZS, ktoré poskytujú zamestnávateľom a ktoré orgán na 
ochranu verejného zdravia od zamestnávateľa požadujeme. 
   
4. Zabezpečiť efektívny ŠZD v oblasti ochrany zdravia pri práci zameraný na kontrolu 
plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav 
harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Zvýšiť rozsah špecializovaných 
odborných činností zameraných na prioritné oblasti ochrany zdravia pri práci. 
 V rámci vykonávania ŠZD je kontrolované plnenie povinností zamestnávateľa 
vyplývajúcich z platnej legislatívy. Zamestnávatelia sú priebežne upozorňovaní  na zmeny v 
legislatíve prípismi a výzvami, ktoré sú spätne kontrolované. V prípade zistených nedostatkov 
sú uložené termínované opatrenia, ktoré sú následne prešetrené a skontrolované, v prípade 
neplnenia povinností zo strany zamestnávateľov, orgán verejného zdravotníctva ako správny 
orgán postupuje v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v jeho úplnom znení . O výsledkoch kontrol sú 
vedené zápisnice. 
 V rámci ŠZD sa prehodnocujú vydané rozhodnutia na rizikové práce, v prípade 4. 
kategórie sa vydávajú nové prehodnotené rozhodnutia na vyhlasovanie rizikových prác. 
Prehodnocujú sa podklady slúžiace k vyhlasovaniu rizikových prác (posudky o riziku, 
objektivizácia faktorov pracovného prostredia, technické a technologické opatrenia vykonané 
zo strany zamestnávateľa, akékoľvek zmeny, ktoré nám zamestnávatelia v súvislosti s 
rizikovými pracoviskami oznamujú a pod.). Pri každej kontrole sa sledujú výsledky a 
intervaly LPP vo vzťahu k práci, či zamestnávateľ plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z 
platnej legislatívy v súvislosti s vyhlásenými rizikovými prácami. 
 O pracovnom prostredí, v ktorom sa manipuluje s jedovatými a veľmi jedovatými 
látkami a prípravkami musí byť predložený posudok o riziku s protokolmi o objektivizácii 
pracovného prostredia a na základe vyhodnotených protokolov sa erudovane pristupuje k 
jednotlivým pracoviskám a zamestnancom. Kontroluje sa, či zamestnávateľ poskytuje svojim 
zamestnancom náležité  OOPP a či sa vykonávajú cielené LPP.  Pri uvádzaní nových 
priestorov do prevádzky s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami požadujeme 
všetky náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy, vrátane predloženia na schválenie 
prevádzkových poriadkov a zároveň sú upozorní, že sú povinní spĺňať požiadavky na odbornú 
spôsobilosť pre manipuláciu s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. 
 Súčasťou ŠZD je aj kontrola uskladnenia a spôsobu likvidácie obalov z jedovatých a 
veľmi jedovatých látok a prípravkov. Zamestnávatelia sú pravidelne informovaní o 
nebezpečenstvách z manipulácie s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami 
formou školení, skúšok, prípismi a záznamami. Tiež, zamestnávateľ, ktorí manipuluje s veľmi 
jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami, musí predkladať orgánu na ochranu 
verejného zdravotníctva uzatvorené zmluvy s oprávnenými organizáciami na likvidáciu 
uvedených látok a prípravkov. Poľnohospodárske pracoviská boli listom upozornení na 
manipuláciu s nebezpečnými chemickými faktormi a zároveň požiadaní o poskytnutie 
informácií týkajúcich sa manipulácie s nebezpečnými chemickými látkami pri ochrane rastlín. 
 Aj naďalej je činnosť odboru PPL zameraná na podchytenie prác so zameraním na 
fyzickú záťaž, hlavne u zamestnancov pracujúcich v automobilovom priemysle (práca vo 
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vynútenej polohe, v stoji, pod časovým tlakom), v stavebníctve, zdravotníctve.  
 Zamestnávatelia vykonávajúci chemizáciu rastlín v sektore poľnohospodárstva sú 
oslovovaní listom, v ktorom žiadame informácie, aký druh chemických látok a množstvá 
jednotlivé zariadenia-družstvá používajú, ako ich aplikujú, či svojpomocne alebo 
prostredníctvom oprávnenej firmy, ako likvidujú vzniknutý odpad.  
 Stavebné firmy, mestské a obecné úrady odbor stavebný sú písomne metodicky 
usmernené, za akých podmienok sa môže manipulovať s materiálmi obsahujúcimi azbest. 
Tiež, boli uverejnené odborné články s problematikou likvidácie materiálov obsahujúcich                        
azbest v regionálnej týždennej tlači.                                                                                                                      
 Vo firmách sa vykonáva priebežná kontrola rizikových prác so psychickou pracovnou 
záťažou.  Pri tom sa poskytujú zamestnancom kontrolné listy informovanosti zamestnancov s 
psychickou pracovnou záťažou, hodnotí sa psychická pracovná záťaž.  Tiež, zamestnávatelia 
sú  upozorňovaní na povinnosť predkladať výsledky hodnotenia rizika na posúdenie 
príslušnému orgánu na ochranu verejného zdravia.  
    Pri výkone ŠZD sa sleduje práca so zobrazovacími jednotkami, zamestnancom sa 
rozdávajú kontrolné listy informovanosti,  hodnotí sa pracovné prostredie a režim práce a 
odpočinku.  Sleduje sa vykonávanie LPP so zameraním na zrak.  
 
5. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti PZS zahŕňajúcim dohľad 
nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou. 
 PZS sú kontrolované v rámci výkonu ŠZD u zamestnávateľov, pričom sa pracovníčky 
PPL zameriavajú na kontrolu dodržiavania legislatívy v oblasti ochrany a podpory zdravia 
zamestnancov - pracovných  podmienok, pracovného prostredia a spôsobu práce. Pri 
zistených nedostatkoch  je zamestnávateľ upozornený na riešenie tejto problematiky  
prostredníctvom PZS. K výkonu ŠZD sú prizvaní pracovníci preventívnych a ochranných 
služieb (PZS a BTS)  
  
 
A) OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN  
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
1. Zabezpečiť na všetkých úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý  
a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru 
RÚVZ Žilina v zmysle uvedených cieľov implementuje viacročný národný plán  pre úradnú 
kontrolu potravín v SR v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva – aktualizácia na r. 
2009 a vykonáva podľa § 23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov potravinový dozor nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu  potravín 
a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov štátny zdravotný dozor nad zariadeniami spoločného 
stravovania a kozmetickými výrobkami.  
 
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,  
vyplývajúcich z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dňa 20. 
6. 2001, úloha B. 2) 
V rámci programu ozdravenia výživy  je realizovaný monitorovací projekt „Sledovanie 
vybraných výživových ukazovateľov u vybraných skupín populácie Slovenska“ .V roku 2009 
bolo vyšetrených 80 klientov. 
 
3. Zabezpečiť na všetkých Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR 
skvalitnenie poradenských činností zameraných na  
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- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľstva 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu 
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, 
nových druhov potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
Úloha sa plní priebežne  a je realizovaná prostredníctvom poradne správnej výživy. Klientom 
je poskytované poradenstvo v otázkach životného štýlu, stravovacích návykov, pohybovej 
aktivity. 
Zároveň je realizovaný monitorovací projekt „Sledovanie vybraných výživových 
ukazovateľov u vybraných skupín populácie Slovenska“  viď bod. č. 2 
 
4. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky. 

Plnenie úlohy pokračuje v zmysle stanoveného plánu a v rámci výkonu Štátneho 
zdravotného dozoru sa vykonáva kontrola bezpečnosti kozmetických výrobkov zameraná na 
dodržiavanie ustanovení zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o doplnení a zmene niektorých zákonov a Nariadenia vlády č. 658/2005 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v oblasti zakázaných, povolených látok, iných 
regulovaných látok a označovania kozmetických výrobkov.  
V oblasti kozmetických výrobkov boli stanovené cielené úlohy zamerané na odber 
kozmetických výrobkov so zameraním na  
Laky na nechty – sledovaná látka - Akrylamid 
Zubné pasty pre deti a dospelých – sledovaná látka - Fluór 
Konzervačné látky v kozmetických výrobkoch pre deti – deklarované konzervanty + 
mikrobiológia 
Konzervačné látky v kozmetických výrobkoch pre deti – bez konzervačných látok  
( rôzne výrobky, ktoré deklarujú, že nie sú konzervované, alebo rôzne výrobky bez ohľadu na 
to, aké deklarujú konzervačné látky. 
 Zisťovala sa správnosť dokumentácie v prevádzkach, označovanie kozmetických výrobkov.  

 
6. Zabezpečovať výkon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín, s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania 
mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe, nad zdravotnou 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky 
- ZSS sú zaraďované do kategórii so zohľadnením rizikovosti  
Počet registrovaných zariadení, počet kontrol : 
 počet registrovaných prevádzok spolu:    523 
 počet vykonaných kontrol v rámci ÚK :  270 
 počet vykonaných kontrol v rámci ŠZD : 558 
 počet odobratých vzoriek - potraviny :     263    nevyhovuje: 28 
 počet odobratých vzoriek pitnej vody: verejný vodovod         6      nevyhovuje: 0 
                                                                    individuálne zdroje  33      nevyhovuje: 8 
 zákaz činností, prevádzky (podľa § 12 ods.2 písm. m) zákona 355/2007) : 1 
 počet pokynov (podľa § 6 ods.3 písm. i) zákona 355/2007) :    6 
 počet opatrení (podľa § 55 ods.l písm. f) zákona 355/2007) :  11 
 uložené blokové pokuty (podľa zákona  355/2007 Z.z.):  3    v celkovej sume:    33,-  € 
 uložené blokové pokuty (podľa zákona  372/1990 Z.z.): 15   v celkovej sume:  471,-  € 
 pokuta rozhodnutím (podľa zákona  355/2007 Z.z.) : 31      v celkovej sume: 9 607,-  € 
 náhrada nákladov (podľa §58 ods.3 zákona 355/2007 Z.z.) : 1           v sume:    588,60 € 
 počet rozhodnutí :    155 
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 počet záväzných stanovísk :   6 
  
V rámci plánu práce v súlade s viacročným národným plánom  pre úradnú kontrolu potravín 
v SR v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva odoberajú sa vzorky epidemiologicky 
rizikových potravín v ZSS so zameraním na mikrobiologickú kontamináciu 
Epidemiologicky rizikové potraviny:  
Lahôdkárske výrobky 
Počet plánovaných vzoriek  v roku 2009: 60 
počet odobratých vzoriek:   60,   z toho 23 nevyhovuje  
Cukrárske výrobky 
Počet plánovaných vzoriek v roku 2009: 25 
počet odobratých vzoriek:   26 
Zmrzlina 
Počet plánovaných vzoriek v roku 2009: 35 
počet odobratých vzoriek:   35 
Hotové pokrmy zo ZSS 
Počet plánovaných vzoriek v roku 2009: 44 

počet odobratých vzoriek: 42, z toho nevyhovuje 5  
Ostatné potraviny v ZSS  
Počet plánovaných vzoriek v roku 2009: 85 
počet odobratých vzoriek:    85 
Vyšetrenie Listeria monocytogenes  
Počet plánovaných vzoriek v roku 2009: 5 
počet odobratých vzoriek:    5 
Vyšetrenie Vibrio parahaemolyticus  
Počet plánovaných vzoriek v roku 2009: 1 
počet odobratých vzoriek:    1 
 
7.  Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny 
a dioxínom podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxín,y s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
Chemické riziko z potravín: 
Kontrola obsahu kadmia. 
Boli odobraté 2 vzorky (huby, oriešky)  podľa plánovaného harmonogramu v mesiaci august.  
Ochratoxin A – 1 vzorka – koreniny, odobratá v september a odoslaná na RÚVZ so sídlom 
v Poprade. Vzorka vyhovuje zdravotnej neškodnosti. 
Kontrola obsahu NaCl v potravinách  
V mesiaci júl 2009 boli odobraté 3 vzorky hotovej stravy podľa harmonogramu odberu 
vzoriek. Úloha patrí do skupiny monitorovacích úloh. 
Kontrola obsahu akrylamidu v potravinách 
V mesiaci marec 2009 boli odobraté 2 vzorky hotovej stravy – hranolky. Úloha patrí do 
skupiny monitorovacích úloh. 
 V roku 2009 boli dusičnany a dusitany vyšetrované v 10 vzorkách dojčenskej výživy 
 PCB v 1 vzorke dojčenskej výživy 
 Reziduá pesticídov v 2 vzorkách 
 Obsah gluténu v bezgluténových potravinách  v 1 vzorke    
 Kumarín bol vyšetrovaný v 1 vzorke výrobku s obsahom škorice určené pre deti do 3 
rokov 
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 Akrylamid bol vyšetrovaný v 3 vzorkách dojčenskej výživy 
 Mykotoxíny v 6 vzorkách dojčenskej výživy  
 Výživové doplnky v 15 vzorkách, vo všetkých vzorkách sa vyšetrovali ťažké kovy.      
Všetky vzorky vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali limitom v rámci platnej 
legislatívy. 
 
9. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami 
v rámci  viacročných národných plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona  č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.  
Plán práce činnosti na rok 2009 bol vypracovaný v zmysle viacročného národného plánu  pre 
úradnú kontrolu potravín v SR v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva – aktualizácia 
na r. 2009 vypracovaná ÚVZ 
  
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne 
škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami v SR 
a RAPEX nad kozmetickými výrobkami 
 V nadväznosti na zákon č. 152/ 1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
a zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení a zmene  
niektorých zákonov, naďalej priebežne zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany zdravia 
obyvateľstva pri obdržaných hláseniach zdravotne škodlivých potravín, obalov a predmetov 
prichádzajúcich do styku s potravinami a zdravotne škodlivých kozmetických výrobkov 
prostredníctvom informačných systémov Spoločenstva, ako sú Rýchly výstražný systém nad 
potravinami a krmovinami v SR ( Rapid Alert System) a výstražný systém RAPEX nad 
kozmetickými výrobkami.  
 RÚVZ so sídlom v Žiline v zmysle hlásení z ÚVZ SR Bratislava – RAPEX - o výskyt  
nebezpečných kozmetických výrobkoch zistených v Európskej únii ( 14 hlásení ) 
prekontrolovalo sa 70 zdravotne škodlivých kozmetických výrobkov.       
 V zmysle hlásení RAPID – Rýchly výstražný systém nad potravinami a krmovinami boli 
hlásené 4 hlásenia – 2 výrobky PBÚ a 2 výrobok z potravín. 
Ďaľšie úlohy 

 
1. Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného 
zdravotníctva v oblasti potravinového dozoru a štátneho zdravotného dozoru nad 
výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín a nad kozmetickými výrobkami  
Údaje z výkonu ŠZD a ÚK kontroly, uložené opatrenia a odobraté vzorky a sledované 
ukazovatele mikrobiologického a chemického rizika  sú priebežne zadávané do aktuálneho 
informačného systému ISUVZ . 
T:  priebežne 
2. Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného 
zdravotníctva v oblasti sledovania spotreby potravín a pozitívnych a negatívnych 
faktorov výživy v závislosti na stravovacích návykoch obyvateľov SR 
V nadväznosti na monitorovací projekt „Sledovanie vybraných výživových ukazovateľov u 
vybraných skupín populácie Slovenska“ za región Žilina , Bytča boli spracované údaje o 
spotrebe potravín  za rok 2008 pre účely medzinárodnej spolupráce EFSA, pre odhad rizika 
z konzumácie potravín. 
T:  08.07.2009 
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E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
1. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií  

 - v rámci výkonu ŠZD sa úloha plní priebežne.  Kontrolované sú ustanovenia zákona č. 
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov. V ZSS bolo 
zrealizovaných 435 kontrol. Hlásenie o vykonaných kontrolách,  zistených porušeniach a 
uložených nápravných opatreniach  je zasielané 1 x mesačne k 25. dňu. Sankčné opatrenia 
neboli uložené. 
 

 
D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Úlohy: 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí 
a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy, 
ktorý zaznamenal  v poslednom období negatívny trend – v zmysle uznesenia vlády SR 
č. 837/2002 zo dňa 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme sa zamerali:  
na kontrolu a vyhodnocovanie pestrosti jedálnych lístkov – zisťovali sme pestrosť stravy 
a z jedálnych lístkov sme počítali koeficient pestrosti. O výsledkoch a odporučeniach 
k zvýšeniu pestrosti jedálnych lístkov boli informovaní štatutárni zástupcovia zariadení. 
Koeficient pestrosti jedálnych lístkov vyhovoval vo všetkých prípadoch.  
zaraďovanie epidemiologicky rizikových pokrmov do jedálneho lístka v školách i v 
zariadeniach, v ktorých sa uskutočňujú zotavovacie podujatia pre deti a mládež v rámci 
výkonu ŠZD – epidemiologicky rizikové požívatiny sa v jedálnych lístkoch kontrolovaných 
počas zotavovacích podujatí v roku 2009 v okrese Žilina a Bytča nevyskytovali a nevyskytol 
sa ani výskyt epidemiologickej situácie. 
kontrolu sortimentu v 18 školských bufetoch v školách v zmysle § 8, ods.3 písm. a) 
Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti 
a mládež – pri kontrolách sa nezistilo porušovanie § 8 uvedenej vyhlášky. 
sledovanie a hodnotenie energetickej a biologickej hodnoty stravy podávanej 
v 5 školských zariadeniach spoločného stravovania, a to inventúrnou metódou 
a laboratórnym rozborom odobratých porcií podávanej stravy. Na zistenie energetickej 
a biologickej hodnoty bolo odobratých 36 porcií obedov na laboratórne analýzy a vykonaný 
prepočet v programe NUTRIS. Po zhodnotení biologickej a energetickej hodnoty hotovej 
stravy vyplynulo, že sú prekročené hodnoty bielkovín oproti OVD.  
informovanie a usmerňovanie kontrolovaných subjektov s cieľom zlepšiť kvalitu stravy 
podávanej v zariadeniach spoločného stravovania. Na základe žiadosti Stravovacieho 
zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline o určenie dátumu spotreby výrobcom bolo odobratých 
36 vzoriek hotových pokrmov na mikrobiologické vyšetrenie. Ďalej sme vyšetrili  27 
potravinových komodít v rámci ŠZD a ÚK, pričom sa zistilo, že 5 vzoriek nevyhovuje 
požiadavkám zdravotnej neškodnosti. Spolu bolo vyšetrených 63 vzoriek. 
Spolupráca na projekte „Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej 
populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál“. 
Vyšetrili sme 120 detí v dvoch MŠ a po zadaní údajov z dotazníkov do pripraveného 
programu, boli tieto zaslané gestorovi projektu. 
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2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy.  
V rámci tejto úlohy: 
pokračovanie v podpore zabezpečovania školského stravovania v zariadeniach pre deti 
a mládež, vrátane možnosti individuálneho stravovania detí a žiakov, u ktorých si to na 
základe posúdenia lekára vyžaduje ich zdravotný stav. 
Spolupráca s metodikmi KŠÚ v Žiline pre školské stravovanie - konzultácie k mliečnemu 
programu, školskému ovociu, prevádzkovým poriadkom; usmerňovanie vedúcich školských 
jedální k dodržiavaniu zásad zdravej výživy v rámci výkonu ŠZD - 242 konzultácií prevažne 
k jedálny lístkom (nedostatočné zaraďovanie čerstvého ovocia a zeleniny, nedostatočná 
pestrosť stravy).  
priebežné informovanie o nových poznatkoch zdravej výživy počas celého roka. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania. 
V súvislosti s propagáciou podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov sme priebežne 
informovali zodpovedných pracovníkov materských a základných škôl o možnostiach 
zapojenia sa do projektu Európskeho školského mliečneho programu a zároveň sme 
poskytovali konzultácie o spôsobe podávania a skladovania mlieka a mliečnych výrobkov. Do 
projektu je aktívne zapojených 29 školských zariadení, z toho 5 zariadení realizuje Mliečny 
program na základe súhlasu RÚVZ v Žiline.  
Informácie ohľadom realizácie mliečneho programu v materských a základných školách 
okresov Žilina a Bytča boli telefonicky poskytnuté médiám (Slovenský rozhlas).  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme kontrolovali spôsob zabezpečenia pitného režimu 
detí a žiakov počas celého pobytu v zariadení, ako i sortiment v nápojových automatoch. 
Automaty na nápoje s obsahom kofeínu a chinínu sa nachádzajú prevažne v stredných školách 
a sú k dispozícií dospelým účastníkom školiacich kurzov, nadstavbových štúdií a pod.    
V predškolských zariadeniach je pitný režim zabezpečený podávaním čaju a pitnej vody 
počas celého pobytu v zariadení, v základných a stredných školách je zabezpečený v rámci 
stravovania v školskej jedálni a donáškou z domu. 
 
5. Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme vykonali 87 cielených kontrol zameraných na 
dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 87/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 
6. Vykonávať realizáciu celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických 
prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok 
u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom 
zmapovania trendov v tejto oblasti.  
V mesiaci máj 2009 sme spolupracovali na pilotnom projekte prieskumu užívania legálnych 
a nelegálnych drog u žiakov základných a študentov stredných škôl a ich učiteľov. 
Reprezentatívnu vzorku tvorilo 65 žiakov 2 základných škôl, 86 študentov z 8  ročného gymnázia 
a strednej školy a 36 učiteľov. 
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F. OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
 1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ. 
Úloha bude plnená každoročne k 31.12. Plánovanie, organizovanie, zabezpečovanie 
a kontrola imunizácie u ochorení preventabilných očkovaním bude vykonávaná v súlade 
s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej 
organizácie a krajinami EÚ. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia 
výskytu vybraných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, najmä detskej 
populácie.  
 
Od roku 2009 sú realizované  zmeny očkovacieho kalendára takto :  
Zavedenie očkovania dojčiat proti pneumokokovým invazívnym infekciám konjugovanou 
vakcínou.  
Zavedenie preočkovania detí proti  detskej obrne v 6. roku života – kombinovanou vakcínou. 
Zrušilo sa  preočkovanie detí proti  DTP v 3. roku života. 
Zrušilo sa  očkovanie adolescentov v 11. roku života proti VHB. 
Povinné preočkovanie dospelých proti tetanu bolo rozšírené aj o diftériu.  
 
 Aktuálna problematika  v  teréne  k   riešeniu  pre epidemiológa v roku 2009 : 
a)Kontrola očkovania ku 31.08.2009 v zmysle Usmernenia ÚVZ SR Bratislava   
b)Odmietnutie očkovania dieťaťa zo strany zákonného zástupcu  
Celkový počet  pediatrických obvodov v územnom obvode RÚVZ so sídlom v Žiline je 42, z 
toho okres Bytča: 6 obvodov, okres Žilina : 36 obvodov. V okrese Žilina je zaočkovanosť v 
rozmedzí od 98,83% pri očkovaní proti DTP v ročníku narodenia 2005 do 100,00% pri 
vakcinácií proti TBC v ročníku narodenia 1997,1996. V okrese Bytča sa zaočkovanosť 
pohybuje v rozmedzí od 98,7% pri vakcinácií proti TBC v ročníku narodenia 1996 do 100,00 
% pri vakcinácií proti DTP+VHB+Hib+polio v ročníku narodenia 2007. V okrese Žilina v 
jednom obvode sme zaznamenali zaočkovanosť 85,3% v ročníku nar.2005 – preočkovanie 
proti DTP, štvrtá dávka.  Výkon očkovania ako aj jeho dokumentácia je v súlade so Zákon NR 
SR  č. 355/2007 Z. z. Pre priaznivú epidemiologickú situáciu sme nemuseli prikročiť k 
mimoriadnemu očkovaniu, týka sa pravidelného povinného očkovania detí. Azylové 
zariadenie na území regiónu nemáme.Nedostatky vo výkone očkovania neboli zaznamenané. 
Postvakcinačné reakcie sa vyskytli pri aplikácií vakcíny Vaccina Lyophilized B.C.G. Vaccine 
fy SSI 1331 v počte 8x hlásený absces  s fluktuáciou 10 mm a viac., u 3 detí hlásená 
lymphadenitis supraclavicularis l.sin. 
Problémy k riešeniu pre ambulancie sú časovo a finančne náročné,týkajú sa  skladovania 
vakcín na ambulanciách – zabezpečiť chladničky bez výparníka, k preprave vakcín 
zabezpečiť prenosné chladničky, zabezpečiť pre každú ambulanciu nákradný energetický 
zdroj.   
b)Odmietnutie očkovania 
V priebehu roka 2009 zo strany pediatra bolo hlásených na odbor epidemiológie 7 prípadov 
odmietnutí očkovania zo strany zákonného zástupcu dieťaťa. Problematika zo strany 
epidemiológa je v štádiu riešenia, na celoslovenskej porade epidemiológov v decembri 2009 
bol podaný návrh na legislatívne doriešenie problému, zaujatie stanoviska zo strany právneho 
odboru ÚVZ SR. V teréne je problém riešený formou podnetu, dotknutý rodič je predvolaný  
opakovane ku konzultácií a vysvetleniu významu očkovania, dopadu nezaočkovania  pre 
dieťa a jeho okolie a podaná  je zo strany epidemiológa aj informácia o priestupkovom 
konaní.  
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C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Úlohy :  
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života - 
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov, zamerané 
na podporu, rozvoj a zachovanie zdravia obyvateľov SR:  
 aktívnym uplatňovaním všetkých dostupných zdravotno-výchovných metód a foriem  
hromadného a skupinového pôsobenia na obyvateľstvo (prednášky, besedy, workshopy,  
putovné výstavy, videofilmy, príspevky do miestnych a regionálnych médií, vlastný  edičný 
materiál, web-stránka RÚVZ),  
 prostredníctvom verejných (hromadných) intervenčných aktivít v rámci mesta (Žilinské  
dni zdravia), na Mestskom úrade - v rámci špecializovaných dní SZO, skupinových 
intervencií pre vybrané skupiny (závody, firmy, školy a pod.). 
Cieľ úlohy: zvýšiť záujem a aktívny prístup štátnych orgánov, organizácií a dobrovoľných 
združení k riešeniu prioritných rizík zdravia obyvateľstva.  
Zrealizované  aktivity: 
 2x príspevok v regionálnych novinách Žilinský večerník k Svetovému dňu diabetikov a 
Svetovému dňu chronickej obštrukčnej choroby pľúc 
 2x informačný panel venovaný aktuálnemu výskytu chrípkového ochorenia (RÚVZ, 
Poliklinika KRANKAS), Informačné panely k ponuke činnosti Poradne zdravia RÚVZ 
(priestory RÚVZ), ku kampani “Vyzvi srdce k pohybu”, k Svetovému dňu zdravia, k 
Svetovému dňu bez tabaku (SZŚ, SPŠ poľnohospodárska), 3x panel k Svetovému dňu detí na 
tému „Netradičné formy prevencie a ochrany zdravia” (Poliklinika KRANKAS), 1x panel k 
Svetovému dňu diabetikov na tému „Diabetici a ich nohy”, 1x panel k Svetovému dňu srdca 
 Priebežná aktualizácia web stránky RÚVZ, informácia k aktivitám – „Vyzvi srdce k 
pohybu”, chrípka, Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň diabetikov, 
Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc, Svetový deň srdca 
 Distribúcia odborných letákov a materiálov týkajúcich sa chrípkových opatrení, 
prevencii fajčenia, stomatohygieny, zvýšeniu pohybovej aktivity 
 V rámci spolupráce s fi Walmark spol. s.r.o. bol v roku 2009 odpublikovaný propagačný 
material týkajúci sa diabetickej problematiky. 
 V rámci kampane „Vyzvi srdce k pohybu” bola zabezpečená distribúcia materálov o 
možnostiach ako sa do kampane zapojiť (50x účastnícky list), 5x malý plagát, 3 x veľký 
plagát. 
 Prednášková činnosť (8x) na špeciálnej ZŠ, ZŠ a SŠ, v nadácii Áno pre život, v nadácii 
Harmónia na témy venované aktuálnym dňom vyhláseným SZO. 
 V súvislosti so Svetovým dňom srdca pre verejnosť bolo v spolupráci so SZŠ v Žiline v 
uliciach mesta občanom ponúknuté meranie krvného tlaku s krátkou odbornou poradenskou 
činnosťou zameranou na prevenciu KVS ochorení. 
 „Žilinské dni zdravia“- intervenčná aktivita zdravotno-výchovných aktivít realizovaná 
v rámci mesta Žilina bola určená pre širokú verejnosť. Na tejto aktivite participovalo viacero 
zložiek – zdravotné poisťovne, SČK, kultúrne osvetové stredisko ZA, SZŠ, Záchranný systém 
Slovakia a taktiež mediálny partneri. V rámci týchto dní sa verejnosti vyšetrujú rizikové 
biochemické ukazovatele KVS ochorení, poskytuje sa im odborné poradenstvo zamerané na 
podporu zdravia a prevenciu KVS ochorení. 

7. apríl – svetový deň zdravia       
  
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Apollo 
pripravili a zrealizovali „Deň zdravia“ v závode Elektrovod Žilina. U účastníkov akcie 
(celkom 74) sme hodnotili biochemické a antropometrické ukazovatele zdravia- cholesterol, 
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TK, BMI a poskytli sme krátku konzultáciu správneho životného štýlu. 
2. máj – svetový deň bez tabaku 
K „Svetovému dňu bez tabaku“ sme na dvoch odborných školách  SZŠ a SPŠ 
poľnohospodárska zorganizovali aktivity zamerané na meranie CO vo vydychovanom 
vzduchu u študentov I.,II., a III. ročníka. Študenti pri meraniach vyplnili Fagerstromov 
dotazník závislosti a mali možnosť na informačných paneloch získať ďalšie informácie o 
škodlivosti fajčenia. Meraní sa zúčastnilo celkovo 70 študentov. 
2 prednášky  na tému „Fajčenie a civilizačné ochorenia“ boli odprednášané pre študentov 
Súkromnej základnej školy a gymnázia v Žiline -  2x25 poslucháčov. 

14. jún – svetový deň darcov krvi 
V rámci Svetového dňa darcov krvi sme spolupracovali s SČK a s Národnou transfúznou 
stanicou pri NsP Žilina, kde bola darcom krvi poskytnutá individuálna konzultácia spojená s 
meraním krvného tlaku a celkového cholesterolu. Akcie sa zúčastnilo 67 darcov krvi. 

14. november – svetový deň diabetikov 
V rámci spomínaného svetového dňa sme poskytli informácie na tému- „Diabetici a ich 
nohy” na web stránke RÚVZ ZA, v priestoroch RÚVZ ZA prostredníctvom panela, odbornej 
konzultácie a taktiež poskytnutia propagačného materiálu.  K danému dňu bola 
odpublikovaná v Žilinskom večerníku krátka správa o informovaní verejnosti o problematike 
diabetu. 
 17. november – svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc 
Pri príležitosti tejto udalosti bol poskytnutý krátky odborný článok pre verejnosť na web 
stránke RÚVZ ZA a odpublikovaná správa v Žilinskom večerníku. 
 3. december – medzinárodný deň hendikepovaných osôb 
V rámci tohto medzinárodného dňa bola realizovaná prednáška na tému- „Zdravé zuby“ 
pre mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí v Nadácii Harmónia (25 
účastníkov). 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR  
Odpočet: V rámci činnosti PZ boli vyšetrení klienti, ktorí aktívne prejavili záujem o svoje 
zdravie. Vyšetrených klientov za vykazované obdobie:  471 
U klientov bola odobratá anamnéza, vykonané antropometrické a biochemické vyšetrenia, 
ktoré boli spracované a následne vyhodnotené. 
Aktívna  spolupráca pokračuje so Zdravotnými poisťovňami Dôvera, Union, s firmou 
Walmark, s Národnou transfúznou  službou – roku 2009 sa v spolupráci realizovali akcie 
venované Svetovému dňu darcov krvi a Dňu zdravia. Počas týchto akcií bolo vyšetrených 
celkom cca 160 záujemcov.  
 
 priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a 
analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR. Predkladať správu o zdravotnom stave 
obyvateľstva SR pravidelne, každé 2 roky 
Odpočet: priebežné spracovávanie získaných údajov 
 
7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia  
 zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia (pedagógov a iných 
nezdravotníckych pracovníkov)zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore 
zdravia  
Cieľ úlohy: je kvalifikovane vyškoliť iných nezdravotníckych pracovníkov a laikov v 
podpore zdravia.  
Odpočet:  
 prednášky a besedy  (4x) 
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 Pokračovanie v projekte „Zdravé zúbky" – v rámci daného projektu boli  zrealizované 2 
prednášky na tému orálne zdravie v nadácii Krajina harmónie (dospelá populácia 
s mentálnym postihnutím) a na základnej škole (žiaci s mentálnym postihnutím prvého 
stupňa). 
 Realizácia projektu „Hrou proti AIDS" určeného žiakom ZŠ a SŠ  -  3x (67 účastníkov). 
 V rámci spolupráce s nadáciou „ÁNO pre život“ v Rajci, ktorá zabezpečuje chránené 
bývanie pre ohrozené matky s deťmi, bol zrealizovaný prednáškový blok o zásadách zdravej 
výživy a zásadách stomato-hygieny u detí predškolského a školského veku. 
 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA  
 
Úlohy:  
6. Školenie koordinátorov  v prevencii užívania tabakových výrobkov.  
Odpočet:  
 v rámci kampane „Svetového dňa bez tabaku" boli realizované aktivity  na 2 školách 
SZŚ, SPŠ poľnohospodárskej, a to meranie CO vo vydychovanom vzduchu u študentov I.,II., 
a III. ročníka doplnené o zber informácií prostredníctvom Fagerstromov dotazník závislosti 
(70 študentov) 
 2 prednášky  na tému „Fajčenie a civilizačné ochorenia“ boli odprednášané pre študentov 
Súkromnej základnej školy a gymnázia v Žiline -  2x25 poslucháčov. 
 2x informačné panely na tému Fajčenie na SZŠ a SPŠ poľnohospodárskej 
 príprava materiálov pre web stránky RÚVZ 
 
PROJEKTY. 
9.2. „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem 
zdravo“ 
V mesiacoch máj a jún  2009 sme sa zapojili do celoslovenskej dotazníkovej štúdie „Seniori 
v rodine a spoločnosti“, ktorej cieľom je zmeniť súčasné vnímanie starnutia populácie a 
postavenia seniorov v spoločnosti. V auguste 2009 bol projekt ukončený.  Celkovo bolo 
spracovaných 471 dotazníkov z plánovaných 480, (296- študenti, žiaci z plánovaných 240, 89 
dotazníkov od verejnosti z plánovaných 120 a 87 od seniorov z plánovaných 120 dotazníkov). 
Bola vypracovaná záverečná správa, nedostatky a návrhy k spomínanému projektu a taktiež 
ponúknutý informačný panel o projekte umiestnený vo vestibule RÚVZ ZA. 
Dotazníky sa spracovali v programe EPI  INFO. Sumárnu analýzu vykoná RÚVZ Trenčín 
a ÚVZ SR Bratislava. 
 
 „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena“ 
V roku 2009 boli realizované 2 prednášky na tému orálne zdravie v nadácii Krajina harmónie 
(dospelá populácia s mentálnym postihnutím) a na základnej škole (žiaci s mentálnym 
postihnutím prvého stupňa). V rámci prednášky týkajúcej sa základných zásad dentálnej 
hygieny a prevencie kazivosti chrupu bola vykonaná modelová praktická ukážka správneho 
čistenia zubov spojená s možnosťou si správnu techniku čistenia aj vyskúšať. Deti boli 
motivované a edukované aj prostredníctvom im najefektívnejšej formy premietaním 
animovaných rozprávok s názvom   „Prečo vlk šušlal”, „Maškrtná veverička“ a „Čo sa stalo 
medvedíkovi“. V rámci prednášok poradenské centrum zdravia zabezpečilo distribúciu 
zdravotno-výchovných materiálov a predmetov (plagáty, letáky, zubné pasty).  
 
3.2. „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“ 
Za vykazované obdobie bolo do projektu zaradených 80  respondentov.  Každý účastník 
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absolvoval vyšetrenie biochemických ukazovateľov, somatometrické vyšetrenie, vyplnil 
dotazník o stravovaní, životospráve a pohybovej aktivite. Všetky údaje budú komplexne 
vyhodnotené vo výročnej správe za rok 2009. 
 
2. „Prevencia HIV/AIDS“ 
V rámci projektu “Hrou proti AIDS” sa zrealizovali celkom 3 intervenčné aktivity, ktorých sa 
zúčastnilo celkovo 67 osôb. 
 
 
I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK 
 
Úloha č .1  
Zabezpečovať rozvoj laboratórnych zložiek úradov verejného zdravotníctva 
 
Plnenie: 
- Odbor laboratórnych analýz je akreditovaný podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2005  
OLA sa podieľa sa podieľa na zabezpečení Programov a projektov verejného zdravotníctva 
v spolupráci s terénnymi oddeleniami – HP,FV,HŽP,HDM (štátny zdravotný dozor a 
potravinový dozor) 
Počet vzoriek 
Pitné vody (chemická a mikrobiologická analýza)  

    
Mikrobiológia Chémia 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet vzoriek Počet ukazovateľov 
1 527 7 635 1562 23 070 

minerálne vody a balené pitné vody  (chemická a mikrobiologická analýza)  
       

Mikrobiológia Chémia 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet vzoriek Počet ukazovateľov 
172 1 910 149 2 367 

 
Bazénové vody a prírodné kúpaliská (chemická a mikrobiologická analýza)  
 

Mikrobiológia Chémia 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet vzoriek Počet ukazovateľov 
300 1 782 301 1 711 

 
Detské výživy na obsah dusičnanov a dusitanov 
        

Ukazovateľ Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Dusičnany 51 51 71 
Dusitany 51 51 71 

 
Sledovanie vzoriek materských mliek ( PCB) 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
5 30 60 
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Kozmetické výrobky – konzervačné látky, fluoridy, akrylamid, chlórbutanol, mikrobiológia 
    

Ukazovateľ Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Kyselina 
benzoová 

108 108 267 

Kyselina salycilová 108 108 267 
Chlorbutanol 101 101 190 
Akrylamid 24 24 48 
Fluoridy 25 25 31 

 
 

Mikrobiologické ukazovatele v kozmetických výrobkoch 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov 
107 428 

 
Potraviny na obsah akrylamidu  

Ukazovateľ Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Akrylamid 11 11 22 

 
Kontrola jodidácie kuchynskej soli 

Ukazovateľ Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Jodid draselný 122 122 244 
Jodičnan draselný 122 122 244 
Ferokyanid 
draselný 

113 113 226 

 
Mikrobiologický monitoring epidemiologicky rizikových potravín 
Úloha je plnená v spolupráci s terénnymi oddeleniami- HV a FV. 
 
Peľový monitoring 
Na oddelení MŽP je vykonávaný počas peľovej sezóny (od marca do konca októbra) denný 
monitoring výskytu peľových zŕn v ovzduší a v týždenných intervaloch je peľové 
spravodajstvo vyhodnocované kvantitatívne aj kvalitatívne. Výsledky peľového monitoringu 
sú posielané na centrálne pracovisko v Banskej Bystrici a pre verejnosť sú k dispozícii na 
webovej stránke RÚVZ a na webovom portáli www.zdravie.sk a www.alergia.sk 
Za rok  2009 bolo vyhodnotených  189 vzoriek . 
 
Sledovanie tepelnovlhkostnej mikroklímy v kultúrnych zariadeniach pre deti (kiná, 
divadlá) 
Sledovanie vo vybraných priestoroch (divadlá a kiná) s núteným vetraním a klimatizáciou –  
mikrobiologické ukazovatele – sedimentačnou metódou a tepelnú vlhkostnú   mikroklímu 
 

Mikrobiologické ukazovatele Tepelno-vlhkostná mikroklíma 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet vzoriek Počet ukazovateľov 
200 800 18 67 

 
Biomonitoring zaťaženia zamestnancov faktormi pracovného prostredia 
Spoločný medziodborový program biomonitoring zaťaženia ľudí faktormi prostredia 
- sledovanie metabolitov chemických látok  exponovaných zamestnancov   
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  (kys.hipurová, kys.metylhipurové, kys.mandľová, kys.trichloroctová) v moči  
Stanovený biologický 
faktor 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 

Kyselina hipurová 13 25 62 
Kyselina metylhippurová 5 15 30 
Spolu 18 40 92 

 
vyhodnocovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia 
(fyzikálnych – hluk, osvetlenie, tepelnovlhkostná mikroklíma, chemických – pevné 
aerosoly, chemické faktory) 
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia  

- na základe požiadaviek terénnych oddelení vykonávať odbery stanovenia a 
hodnotenia   fyzikálnych a chemických faktorov v prevádzkach 

- na základe požiadaviek terénnych oddelení PPL RÚVZ Žilinského kraja boli 
vykonané nasledovné odbery vo vytypovaných prevádzkach: 
 

Stanovený faktor Počet vzoriek Počet analýz Počet ukazovateľov 
hluk 21 59 617 
Tepelnovlhkostná 
mikroklíma 

186 532 532 

Pevné aerósoly + 
chemické faktory 

14 20 89 

Spolu 221 611 1 238 
 
v súvislosti s nárastom dopravy premeranie  hluku v areáli škôl za protihlukovými   
stenami a v triedach na najvyšších poschodiach  preveriť účinnosť protihlukových    
stien 
Na základe výberu škôl terénnymi oddeleniami HŽP a HDM preukázať účinnosť 
protihlukových stien 

-  v súvislosti s nárastom dopravy premerať hluk v areáli škôl za protihlukovými  
stenami a v triedach na rôznych poschodiach s cieľom preveriť účinnosť protihlukových stien. 

 - vo vybraných areáloch školských zariadení, ktoré nie sú chránené protihlukovými   
stenami a bol tam výrazný nárast dopravy, sledovať hladiny hluku v uvedených zariadeniach 
 

RÚVZ Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Žilina 29 62 145 
Martin 2 6 12 
Spolu 31 68 157 

 
Meranie osvetlenia vo vybraných školských zariadeniach 

RÚVZ Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Žilina 20 48 384 
Dolný Kubín 10 24 192 
Spolu 30 72 576 

 
 
 
 
 

912



V spolupráci s terénnym oddelením HŽP premerať hluk vo vybraných lokalitách sídlisk  
Žiliny a v rekreačných oblastiach 
 

RÚVZ Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Žilina 25 70 797 
Dolný Kubín 17 34 244 
Čadca 9 15 108 
Martin 27 50 518 
Liptovský 
Mikuláš 

28 64 666 

Spolu 106 233 2333 
 
Stanovenie chemických kontaminantov v piesku detských pieskovísk 
 
 

Mikrobiologické ukazovatele Chémia 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet vzoriek Počet ukazovateľov 
99 396 44 766 
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	V 16 organizáciách bol vykonaný ŠZD zameraný na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri práci s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. Bolo vydaných 10 rozhodnutí k skladovaniu a manipulácii s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. Vydali sme 65 rozhodnutí k schváleniu Prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi a zároveň bolo vydaných 5 rozhodnutí k prerušeným konaniam. Konania boli prerušené hlavne z dôvodov nedostatočne vypracovaných predložených prevádzkových poriadkov, neúplné podania k uvedeniu priestorov do prevádzky a pod. 
	V roku 2009 sme zvolali 1 zasadnutie komisie a boli preskúšaní 2 žiadatelia. Na základe dĺžky praxe sme vydali bez vyskúšania pred komisiou  56 osvedčení. 
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