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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 v SR 
      - zabezpečovať plnenie mimoriadnych úloh v tejto oblasti podľa usmernenia ÚVZ SR 

 
Počas roka 2008 vykonali pracovníci odboru hygieny výživy 919 kontrol v rámci štátneho 
zdravotného dozoru a 299 kontrol v rámci úradnej kontroly potravín vrátane inšpekcií pri 
odberoch vzoriek potravín a pokrmov. Podľa plánu úradnej kontroly potravín RÚVZ Banská 
Bystrica bolo na laboratórne analýzy odobratých 649 vzoriek potravín, z toho 108 vzoriek 
päťkovým systémom a 1 vzorka deviatkovým systémom a 8 vzoriek obalových materiálov 
prichádzajúcich do styku s potravinami. Nevyhovujúce výsledky vykazovalo 81 vzoriek, čo je 
12,5 %. Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia boli 
v 14-ich prevádzkarňach uložené opatrenia na mieste /zákaz prevádzky, zákaz činnosti/ a 1 
prevádzkovateľovi bola uložená pokuta 50000 Sk/1659,70 € a v 1 prevádzkarni podľa zák. č. 
152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov bola uložená pokuta  100000 
Sk/3319,39 € a 15x bolo uložené opatrenie na mieste (zákaz umiestňovať na trh zdraviu 
škodlivé potraviny/. V rámci výkonu úradnej kontroly potravín bolo uložených spolu 24 
blokových pokút v sume 19 000 Sk/630,68 € a v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 
bolo uložených spolu 88 pokút v sume 78500 Sk   /2605,72 €. 
V rámci mimoriadnych úloh boli vykonané cielené kontroly zariadení CR počas zimnej 
turistickej sezóny vrátame motorestov a čerpacích staníc. Od prevádzkovateľov 
potravinárskych zariadení podliehajúcich úradnej kontrole a štátnemu zdravotnému dozoru 
v okresoch Banská Bystrica a Brezno boli zistené  údaje o priemernej ročnej produkcii 
zariadení a zaslané ÚVZ SR. 
V 5 ázijských reštauráciách bol zisťovaný výskyt rôznych druhov potravín (najmä s mliečnou 
zložkou)  pôvodom z rôznych krajín bez označenia v slovenskom jazyku a bez nadobúdacieho 
dokladu alebo s dokladom z iného členského štátu EÚ, kde prevádzkovatelia priamo nakúpili 
potraviny do svojich zariadení. Vykonaných bolo 10 kontrol a umiestnenie na trh resp. 
použitie na prípravu pokrmov potravín bez označenia v štátnom jazyku a bez nadobúdacieho 
dokladu bolo v 5 prípadoch opatrením na mieste zakázané.  
 
  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 poskytovala poradenstvo pri osobných návštevách /10/, 
ale aj telefonicky, príp. elektronickou poštou a respondentom /80/ v rámci projektu 
„Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“.  
Informácie o zásadách správnej výživy boli poskytnuté formou besied  žiakom ZŠ. 
Zdravotno-výchovne boli zamerané aj vystúpenia v rozhlase /výkon ŠZD a ÚKP, úloha 
chleba v stravovaní, zásady zdravej výživy, riziko konzumácie potravín po dobe spotreby, 
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„Éčka“ v potravinách, uchovávanie potravín v chladiacich zariadeniach/ a článok o hygiene 
potravín počas leta. 
Zdravotnovýchovné pôsobenie v oblasti predchádzania výskytu a šíreniu alimentárnych 
chorôb je tiež súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. 
 
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 boli prerokované so zástupkyňou MÚ B. 
Bystrica návrhy na spoluprácu s RÚVZ B. Bystrica v oblasti podpory a propagácie zariadení 
spoločného stravovania, ktoré pripravujú pokrmy s nízkym obsahom tuku, zeleninové pokrmy 
a pokrmy s nízkou energetickou hodnotou. 

 
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 potravinárskych prevádzkarňach v spádovom území RÚVZ bolo odobratých  314 
vzoriek epidemiologicky rizikových potravín, z toho 78 vzoriek cukrárskych výrobkov, 81 
vzoriek zmrzlín, 135 vzoriek lahôdkarských výrobkov a 20 vzoriek pokrmov rýchleho 
občerstvenia. Nesúlad s mikrobiologickými požiadavkami bol zistený u 18 vzoriek 
lahôdkarských výrobkov, 6 cukrárskych výrobkov, 5 zmrzlín a 5 pokrmov rýchleho 
občerstvenia. 
      Sledovaná bola aj zdravotná bezpečnosť potravín pre dojčatá a malé deti – analyzovaných 
bolo 113 vzoriek uvedených výrobkov so zameraním na obsah dusičnanov, dusitanov, PCB, 
reziduí pesticídov, patulínu, aflatoxínu B1 a mikrobiologické kritériá, okrem 5 vzoriek ovocnej 
a zeleninovej dojčenskej výživy s vyšším obsahom dusičnanov boli výsledky analýz v súlade 
so stanovenými kritériami. Vyhovujúce výsledky boli zistené aj u 30 vzoriek ostatných 
potravín na osobitné výživové účely a 2 vzoriek výživových doplnkov. 

 
5. - zabezpečenie štátneho zdravotného dozoru v oblasti kozmetických výrobkov, sledovanie 
vybraných regulovaných látok  vrátane potenciálnych alergénov v kozmetických výrobkoch, 
výkon preventívnych opatrení  
Vyšetrených bolo 26 vzoriek kozmetických výrobkov, v ktorých boli stanovované vybrané 
regulované látky a boli sledované mikrobiologické ukazovatele (5 vzoriek dekoratívnej 
kozmetiky – mikrobiologické ukazovatele, 5 vzoriek výrobkov na ochranu pred slnečným 
žiarením – UV filtre a 4 vzorky zubných pást – fluoridy, 2 vzorky kozmetických výrobkov na 
farbenie vlasov – farby na vlasy, 10 rôznych kozmetických výrobkov – ostatné konzervačné 
látky a mikrobiologické ukazovatele). Neboli zistené nevyhovujúce výsledky. 

 
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 
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Vo vzorkách detskej a dojčenskej výživy boli sledované dusičnany a dusitany (75 vz.), PCB 
(2 vz.), reziduá pesticídov (2 vz.), patulín (3 vz.), aflatoxín B1 (2 vz.) a akrylamid (4 vz). 
Olovo bolo analyzované aj v 2 vzorkách potravín na osobitné výživové účely a v 2 vzorkách 
ostatných potravín. Kadmium bolo analyzované v 1 vzorke orechov a v 1 vzorke húb. Ťažké 
kovy (Cd, Pb, Hg) boli analyzované v 2 vzorkách bylinných čajov a 2 vzorkách výživových 
doplnkov, 3 vzorkách minerálnych vôd a 3 vzorkách pramenitých vôd. Dusičnany boli 
analyzované v 3 vzorkách minerálnych vôd a 11 vzorkách pramenitých vôd. Dusitany boli 
analyzované v 3 vzorkách minerálnych vôd a 7 vzorkách pramenitých vôd. Prekročenie limitu 
pre dusičnany bolo zistené v 4 vzorkách pramenitej vody označenej ako vhodnej na prípravu 
stravy pre dojčatá a v 5 vzorkách dojčenskej a detskej výživy. Nadlimitný obsah ostatných 
sledovaných kontaminantov v ďalších analyzovaných vzorkách nebol zachytený. Na základe 
nevyhovujúcich výsledkov vzoriek boli kontaktovaní ich výrobcovia, s ktorými boli 
prerokované opatrenia na zabezpečenie výroby zdravotne bezpečných výrobkov.  
 
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 vo februári 2008 aktualizovaný a odovzdaný 
ÚVZ SR, priebežne bol 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 

 
Bolo vykonaných 6 kontrol v nadväznosti na 1 hlásenie v systéme RAPID ALERT o výskyte 
1 zdravotne škodlivej potraviny (Bryndza Slatina – plnotučná zimná bryndza, výrobca: 
Bryndziareň a syráreň s.r.o., SNP 7, Zvolenská Slatina) z dôvodu nálezu Salmonella spp.. Pri 
kontrolách nebol zistený výskyt uvedeného výrobku. 
V nadväznosti na 2 hlásenia v systéme RAPID ALERT o výskyte 3 nebezpečných výrobkov 
(„kuchynská naberačka z čierneho plastu“, dodávateľ: Koral(EX), s.r.o., Tomášikova 14, 
Bratislava; „keramické taniere priemeru 20,5 cm“, výrobca: Hunan Liling Changfeng 
Ceramic Plant, Čína a „detská fľaša s čistiacou kefkou“, distribútor: MIX-MARKET, spol. 
s r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves) bolo spolu vykonaných 19 kontrol, pri ktorých 
nebol zistený výskyt uvedených výrobkov. 
ALNATURA jemná horká čokoláda BIO, 100g, výrobca ALNATURA GmbH., Dramstradter 
str. 63, D-64404 Bickenbach, Nemecko, dátum minimálnej trvanlivosti: 04.2010, šarža 
L228155 a ALNATURA horká čokoláda s pomarančovým olejom BIO, 100g, výrobca 
ALNATURA GmbH., Dramstradter str. 63, D-64404 Bickenbach, Nemecko, dátum 
minimálnej trvanlivosti: 04.2010, šarža L218156 - vykonané boli kontroly v 2 predajniach, 
výskyt uvedených výrobkov, u ktorých nebol na obale deklarovaný alergén, v predaji zistený 
nebol. 
Podozrenie na kontamináciu mrazeného bravčového mäsa dioxínmi – podľa distribučného 
zoznamu dodávateľa boli vykonávané 4 kontroly, podozrivý výrobok bol pozastavený do 
doby preukázania zdravotnej neškodnosti. 
Varená jódovaná jedlá soľ, Solivary, a.s., Košická č.8, Prešov, zistený vysoký obsah jodidu 
draselného - pri 4 kontrolách nebol zistený výskyt uvedeného výrobku. 
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Prítomnosť melamínu v potravinách so sušenou mliečnou zložkou - pri 28 kontrolách nebol 
zistený výskyt predmetných potravín. 
V rámci RAPEX-u bolo 30 hlásení o nevyhovujúcich kozmetických výrobkoch, ich výskyt 
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 odber 
vzoriek potravín. Priebežne je vykonávaná aj aktualizácia registrovaných prevádzkární. 
V decembri 2008 bola vykonané úpravy v informačnom systéme, ktoré značne uľahčili 
sumarizáciu zadávaných údajov.  

 
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 

 
         Spracované a zaslané ÚVZ SR boli údaje o spotrebe potravín pre roky 2000-2006 z  
projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných skupín dospelej populácie obyvateľstva 
SR“ v našom regióne, ako podklad  do databázy konzumácie potravín pre Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín za účelom hodnotenia rizika z konzumácie potravín.  
Sledovanie výživových zvyklostí bolo vykonávané aj v rámci projektu „Sledovanie 
výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“ a u klientov poradne 
správnej výživy, zároveň boli sledované aj výživové faktory – ich denná spotreba. 

 
B. OBLASŤ  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 
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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 vydalo na rok 2008 nový plán monitorovania. 
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. 

 
C.  OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
  
1.  Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
      úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
Pokračujeme v projektoch, ktoré už realizujeme a ktorých realizácia je priebežná a presahuje 
časové rámce etáp NPPZ: 
„CINDI program“, “Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie“, „Školy 
podporujúce zdravie“, „Zdravé pracoviská“, „Výživový stav populácie“, „Quit & Win“ , 
„Vyzvi srdce k pohybu“, „Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“  

 
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 

• CINDI  program - organizačné zabezpečenie IV. skríningu  
T: 31.12.2008 
Z.: Odbor podpory zdravia a Odbor epidemiológie 

 
Realizácia programu sa darí najmä napĺňaním činností Poradenských centier na podporu 
zdravia, ktorých cieľom je napomáhať čo najširším vrstvám populácie osvojiť si zdravý 
spôsob života. 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. Na RÚVZ pracuje základná poradňa a  9 
špecializovaných poradní, pričom poradenstvo sa poskytuje nielen v priestoroch  RÚVZ, ale 
v určených dňoch aj v priestoroch Mestského úradu v  Banskej Bystrici a  v  Brezne 
a výjazdovo  priamo v podnikoch, inštitúciách a na  rôznych   podujatiach.  Vyšetrovanie 
biologických rizikových faktorov u klientov poradní zároveň napomáha vyhľadávať osoby v 
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rôznom stupni rizika najmä srdcovo-cievnych ochorení a tieto ovplyvňovať jednak 
nefarmakologickými prístupmi, jednak včasným odoslaním osôb vo vysokom riziku na ďalšie 
vyšetrenia a najmä liečbu. 
Pravidelnou a takmer rutinnou činnosťou poradenských centier sa stalo skupinové 
poradenstvo a to rôzne druhy kurzov, napr. skupinové odvykanie od fajčenia, kurzy 
znižovania nadváhy, alebo skupinové cvičenia pod vedením našich kvalifikovaných 
inštruktoriek pre optimalizáciu fyzickej aktivity.  
Veľmi efektívnym sa ukázalo spájanie a vzájomné dopĺňanie aktivít s inými projektmi, napr. 
boj proti fajčeniu alebo aktivity na zvyšovanie pohybovej aktivity so školami podporujúcimi 
zdravie, alebo s aktivitami v rámci Zdravých miest. Trvalou veľmi účinnou aktivitou je 
masmediálne pôsobenie na verejnosť najmä pôsobením v regionálnych médiách všetkých 
druhov. Za značný úspech roku 2008 možno považovať rozvíjanie spolupráce s lekármi 
prvého kontaktu a so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou a jej predstaviteľmi pri 
príprave nového projektu „Národného programu prevencie kardiovaskulárnych ochorení 
v SR“.  
 
Prínosy pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva 
Predpokladom a hypotézou projektu je, že jeho naplnením dôjde postupne k znižovaniu počtu 
osôb v riziku civilizačných ochorení a tým následne k  znižovaniu chorobnosti a úmrtnosti na 
chronické neinfekčné ochorenia. II. etapa projektu končila v roku 2003, kedy bol realizovaný 
III. skríning zdravotného stavu obyvateľov modelového okresu Banská Bystrica a Brezno, 
ktorý  potvrdil tento predpoklad. Fakt, že došlo k miernemu poklesu celkovej úmrtnosti a aj 
tzv. predčasnej úmrtnosti (do 65 rokov veku), možno dávať do súvislosti s trendami zistenými 
aj v skríningu – poklesol počet fajčiarov, a to tak mužov ako i žien, poklesol počet osôb s 
rizikovými hladinami celkového cholesterolu a triglyceridov, poklesol počet respondentov 
nezdravo sa stravujúcich, poklesol počet osôb neschopných zvládnuť stres, poklesol počet 
osôb s  nadváhou až obezitou u žien. Vzostup bol zaznamenaný v jedinom rizikovom faktore, 
a to v prevalencii hypertenzie u mužov, čo je podnetom k posilňovaniu aktivít a ku zmene 
stratégií programu primárnej prevencie hypertenzie. 
 
Plnenie CINDI programu v roku  2008: 
V III. štvrťroku 2008 sa pripravili zoznamy náhodne vybraných probandov z modelovej 
oblasti pre IV. CINDI skríning, zabezpečili sa tlačené materiály (pozývacie listy 
s informáciami pre klienta, dotazníky, edukačné materiály pre klientov), ktoré sa priebežne 
dopĺňajú podľa potrieb, zdravotnícky materiál, dohodla sa spolupráca s kuratívcami a 
s pracoviskom vyšetrujúcim vzorky venóznej krvi probandov.  
Vo IV.štvrťroku 2008 sa zrealizoval IV. CINDI skríning u probandov, ktorí prišli na 1. a. 2. 
pozvanie.K 31.12.2008 prišlo na vyšetrenie 458 vybraných klientov. V roku 2009 budeme 
pokračovať v danom skríningu. 
 
Implementácia programu CINDI – práca s klientmi v Poradni  zdravia v okrese B. 
Bystrica a Brezno 
 
Plnenie v roku  2008:   
V rámci plnenia programu CINDI poradňa zdravia pokračuje  vo vyhľadávaní rizikových 
faktorov KVCH a onkologických ochorení u návštevníkov poradne s následným 
individuálnym poradenstvom. 
• Celkom bolo vyšetrených v Základnej poradni zdravia v  roku 2008  1202 
klientov – (375 v prvom polroku, 827 v druhom), z toho 806 klientov t.j. 67 % navštívilo 
poradňu prvýkrát  (194 klientov v prvom polroku, 612 v druhom). Na opakovanú kontrolu 
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prišlo  396 klientov t.j. 33 % (165 klientov v prvom a 231 v druhom polroku 2008). U 348 
klientov bol zistený vyšší krvný tlak, t.j. 43 % z prvovyšetrených. Hodnotu svojho krvného 
tlaku nepoznalo  421 klientov ( 52 %). Normálnu hodnotu cholesterolu malo 60% mužov a 
55 % žien, 58 % mužov  a 45 % žien malo nadváhu. 
Poradňa zdravia pôsobila aj na výjazdoch ( 43 x ) kde sa robili vyšetrenia za štandardných 
podmienok -1x mesačne na MÚ v Banskej Bystrici, 1x mesačne v Brezne v priestoroch 
breznianskej knižnice, ktoré zabezpečil MÚ v Brezne, ďalej boli výjazdy Poradne zdravia na 
MÚ v Brezne, na OÚ v Selciach, pre pedagógov a zamestnancov na ZŠ v Polomke, na Špec. 
ZŠ v Polomke, na ZŠ Okružná, pre zamestnancov na MŠ Karpatská, na MŠ Uhlisko – Stará 
Tehelňa, na str. školách – pre študentky ošetrovateľstva a opatrovateľstva, 2x pre pedagógov 
a zamestnancov SOU  Kremnička, pre pedagógov SZŠ, na pracoviskách: LANEX Brezno, 
Slovenka B.Bystrica, ESSEL, Biotika Slovenská Ľupča, Koba, Sl. rozhlas, Alfa Bio – 2x,  
Galvex, v Jednotách dôchodcov a kluboch dôchodcov - na Michalovej, v Heľpe, 
v Podbrezovej). Poradňa v rámci propagácie svojich služieb poskytovala aj vyšetrenia za 
neštandardných podmienok na rôznych podujatiach, klienti a výsledky meraní z týchto 
podujatí nie sú zaradení do programu TZS, nezapočítavajú sa a nehodnotia vzhľadom k nižšej 
reliabilite výsledkov takýchto vyšetrení. Uskutočnilo sa 16 takýchto výjazdových promoakcií 
(k Sv.dňu pohybu pre zdravie na mestskej plavárni, námestie  SNP v BB - „Župné leto“, Dni 
mesta Brezno, Deň otvorených dverí na MŠ Karpatská a v MŠ Stará Tehelňa, Brezno 
v pohybe, Športlínia – 3 dni, MOST - OC Európa, ku dňu srdca – Obchodná akadémia, 
Gymnázium JGT, nám. SNP v BB - „Beh o srdce“, Deň srdca v Brezne, Burza stredných škôl, 
banskobystrická plavecká 24-hodinovka ) 
• Poradňa pre odvykanie od fajčenia realizovala kurz na odvykanie od fajčenia u 
študentov SOU farmaceutického v Slovenskej Ľupči a u obyvateľov obce Telgárt, kde 
prebiehali aj rôzne edukačné aktivity v rámci realizácie programu pre znevýhodnené 
komunity.  
• Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity (POPA) vyšetrovala a otestovala do 
31.12. 2008 236 klientov (135 žien a 101 mužov), ktorým poskytla poradenstvo, z toho 22 
žien a 10 mužov bolo vyšetrených na pracovisku POPA, zvyšní klienti počas 11 výjazdov (3x 
MÚ BB, 2x Krytá plaváreň, MŠ Karpatská, Župné dni – námestie, športová šou Brezno 
v pohybe, Športlínia, branno-športový deň RÚVZ, GJGT) 
Prebiehalo 9 kurzov (z toho 3 na OPZ, ďalšie v kluboch dôchodcov, v Agentúre sociálnych 
služieb, na Krytej plavárni UMB a 2 v  Brezne), 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.  
Poradňa pre nefarmakologické ovplyvňovanie krvného tlaku – TK bol monitorovaný u 426 
klientov, popri meraniach na našom pracovisku sa TK monitoroval priamo v kluboch 
dôchodcov a v agentúre SS. V Hornej kolónii v obci Telgárt v rámci programu zdravia pre 
znevýhodnené komunity rómska asistentka vykonávala monitoring krvného tlaku 
,spolupracovala s obvodným lekárom, viedla záznamy konzultovala s  MUDr. Kontrošovou 
z RÚVZ  o zistených skutočnostiach. Hypertenzia bola zistená u 20 osôb z danej lokality. 
Tieto osoby po náležitom poučení čo sa týka životosprávy boli poslané k ošetrujúcemu 
lekárovi.  
 
T.: priebežne  
Z.: Odbor podpory zdravia 
 
Celoslovenské dotazníkové prieskumy (Health Monitor Survey a iné)  
Zodp.: odbor podpory zdravia a odbor epidemiológie – v roku 2008 prieskum neprebiehal 
 

9



Projekt „Výživový stav obyvateľstva“  
Plnenie v roku  2008: 
priebežne sme realizovali tento projekt s Odborom hygieny výživy. Bol vyšetrený 
požadovaný počet klientov, vyhovujúcich podmienkam stanoveným pre rok 2008, niektorí 
v rámci výjazdov PZ, napr. zamestnanci podnikov Essel, Slovenka, Biotika a i. 
T.: priebežne 
Zodp.: odbor hygieny výživy a odbor podpory zdravia 
 
Projekt  Vyzvi srdce k pohybu – 2009  
Plnenie v roku  2008:  
Spracovávali a vyhodnocovali sme výsledky 2. ročníka, zrealizovaného v r. 2007,  boli 
celonárodne prezentované 22.5. 2008 na  Červenkových  dňoch preventívnej medicíny. 
Distribuovali sme ceny výhercom okresného žrebovania, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 
Sv. dňa zdravia 7.4.2008. 
Pripravoval sa ročník 2009, najmä vyhľadávanie a získavanie partnerov a sponzorov. 
 
Súťaž Quit & Win  2008, 2010  v regióne Banská Bystrica a Brezno 
T.: 01.04.- 31.05.2008  a  01.04.- 31.05.2010 
Plnenie v roku  2008: 
Aktivity spojené s propagovaním súťaže Quit&Win 2008:  
distribúcia prihlášok – priamo na  ZŠ pre pedagógov a rodičov, na stredné a vysoké školy (aj 
študenti), do zdravotníckych zariadení a do čakární lekárov, na podniky, do rómskych 
komunít, klientom pri poradenských a  ZV aktivitách. Prihlášky boli dávané osobne aj 
elektronickou cestou.  
V Brezne bola o súťaži a sprievodných aktivitách na podporu nefajčenia  zverejnená 
informácia v regionálnych novinách Horehronie a v mestskom rozhlase. 
Banskobystrický kraj mal najviac účastníkov v tejto súťaži (22,2%). Jedna z výherkýň bola 
z nášho okresu Brezno. Dňa 30.6.2008 bolo však   testovanie rómskej víťazky súťaže Q&W 
08 na CO vo vydychovanom vzduchu  a na prítomnosť kotinínu v moči v obci Telgárt 
pozitívne a výhra jej nemohla byť odovzdaná.  
 
Ďalšie aktivity na podporu nefajčenia: 
V rámci výjazdov  sme priebežne merali CO ppm smokerlyserom pri  ZV aktivitách (67 
meraní počas 9 podujatí) 
Poradňa na odvykanie od fajčenia mala  9 stretnutí s klientami, ktorí mali záujem skončiť 
s fajčením. Klientom  oboch POF (na SOUF aj v rómskej komunite v Telgárte) bolo 
poskytované skupinového odborné poradenstvo a mali urobených 8 spirometrických vyšetrení 
a 72 meraní CO vo vydychovanom vzduchu.   
Pre mládež boli odprednášané 2 prednášky o škodlivosti fajčenia:  
28.5.2008 – pre žiakov tercie 8-ročného Katolíckeho gymnázia „ Návykové látky“   
29.10.2008 – pre chovankyne Misijneho domu v B.B. „Poradenstvo a liečba tabakovej 
závislosti“  
Škodlivosť fajčenia a možnosti, ako sa zbaviť nikotínovej závislosti, boli diskutované aj na 
besedách v breznianskom okrese so žiakmi Špeciálnej základnej školy v Brezne, jednotriednej 
ZŠ v Mýte pod Ďumbierom a so stredoškolákmi SOU Hutnícke Lopej po prednáškach na 
tému hygiena a životospráva. 
 
V  roku 2008 bolo vykonaných 1598 kontrol  dodržiavania zákona na ochranu nefajčiarov 
v okrese B. Bystrica a Brezno (744 v prvom a 854 v druhom polroku). Porušovanie zákona 
o ochrane nefajčiarov nebolo zistené. 
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Projekt „ Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“ v regióne Brezno a Banská Bystrica 
Zodp.: odbor podpory zdravia, odbor hygieny výživy a odbor životného prostredia 
T.: 01.03. – 30.09.2008 - v regióne  Banská Bystrica 
 
Plnenie v roku  2008: 
Zatiaľ sa nevytvorila nová skupina pre „školenie školiteľov“, avšak podporujeme našich 
vyškolených seniorských peer-lektorov v ich ZV aktivitách, pracovníci OPZ na požiadanie 
mali 5 prednášok o zdravom spôsobe života v  kluboch dôchodcov a pre Jednotu dôchodcov . 
Prehĺbila sa spolupráca OPZ so seniorskými klubmi a organizáciami JDS na viacerých 
úrovniach, okrem ZV zabezpečujeme aj pohybovú inštruktáž a inštruktáž o možnostiach 
nefarmakologického  ovplyvňovanie krvného tlaku. 
Naša pracovníčka, ako absolventka  školenia školiteľov,  zrealizovala v Brezne obdobný 
projekt  pre seniorov klubu dôchodcov, ktorý pokračuje už 2. rok prednáškami a besedami 
každý druhý pondelok (2x mesačne). Prednáška o anatómii, fyziológii a ochoreniach dýchacej 
sústavy bola doplnená spirometrickým vyšetrením 16 členov KD Brezno. 
Poradňa zdravia 1x mesačne robí výjazdy do klubu dôchodcov v meste Brezno. Vyšetruje 
rizikové faktory KVCH a následne robí individuálne poradenstvo s každým klientom za 
prítomnosti lekára.  
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, 3x týždenne v priestoroch RÚVZ   

- Pre seniorov - študentov Univerzity 3.veku – 1x týždenne pohybová aktivita 
pre seniorov  na krytej plavárni UMB. 

 
Zdravotno-výchovné aktivity v spolupráci so školami v rámci projektov Školy podporujúce 
zdravie a Zdravé materské školy 
 Zodp.: odbor podpory zdravia, odbor hygieny detí a mládeže 
Plnenie v roku  2008:  
• Distribúcia plagátov, inštruktážnych materiálov, prihlášok a letákov propagujúcich súťaž 

Quit and Win 2008  na základné (pre pedagógov a rodičov), stredné a vysoké školy (aj pre 
študentov) v regiónoch BB a Brezno v rámci kampane danej súťaže. 

• Vyšetrovacie výjazdy Poradne zdravia a jej nadstavbových poradní POPA a POF na  
školy, výjazdová aktivita PZ na Burze stredných škôl.  

• Prednášky pre deti: 
-  ZŠ Tatranská -  2 prednášky pre 2 štvrté triedy Životospráva a hygiena dospievajúceho 
školáka 21 + 20 detí, 2 učiteľky,  
-  ŠZŠ Brezno – 2 prednášky s besedami na tému hygiena a životospráva,  
-  ZŠ Mýto - prednáška s besedou na tému hygiena a životospráva, 
- Aktivita  pre mládež (terciáni z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa) k Svetovému dňu    
bez tabaku (v priestoroch RÚVZ  BB) s prednáškami o poskytovaní prvej pomoci    
s praktickými ukážkami a na témy Zdravý životný štýl, Zvládanie stresu, Prevencia   
drogových závislostí, Význam pohybovej aktivity pre zdravie, ako aj s meraniami TK,    
tuku, CO ppm  smokerlyserom  a testovaním fyzickej zdatnosti, 
-  Prednáška s besedou pre žiakov SOU Farmaceutické Slovenská Ľupča o škodlivosti 
fajčenia spojená s meraním CO  ako aj s ponukou  možnosti zbaviť sa tohto návyku, 
-  Prednáška s besedou pre žiakov SOU hutnícke v Lopeji na tému hygiena a životospráva 

      - Školenie dobrovoľných mladých zdravotníkov na breznianskych stredných školách   
        Gymnázium a Hotelová akadémia, 
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-  Internátna Špec. škola vo Valaskej – beseda na tému prevencia úrazov a prvá pomoc, 
praktická príprava na súťaž v poskytovaní prvej pomoci, 
- Beseda o krvných skupinách, histórii a význame krvných transfúzií a bezplatného 
darcovstva krvi na Gymnáziu v Brezne  

• Iné aktivity:  
• Edukatívne hry a besedy pre deti  na  3 breznianskych MŠ - predchádzanie dopravným 

a domácim úrazom, poskytovanie pomoci 
• Príprava detí z rómskej osady v Telgárte a žiakov ZŠ  Beňuš, Čierny Balog – 

Janošovka a Pionierska 4 Brezno  na súťaže mladých zdravotníkov v máji  2008 
• Účasť našich inštruktoriek ZV v porote na   okresnom kole súťaže SČK pre žiakov ZŠ 

Hliadky mladých záchranárov  (zúčastnili sa aj deti z rómskej osady z Telgártu) 
• Príprava detí z Pohorelej a z Pohronskej Polhory do krajskej a celoslovenskej súťaže 

Mladý záchranár v septembri 
• účasť a organizačná pomoc našich pracovníčok na Olympiáde MŠ v Brezne   

 
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. 
 Zdravotno-výchovné aktivity skupinové a hromadné, spolupráca s regionálnymi aj 
celoštátnymi médiami,  sprístupnenie informácií o poradenských službách, zdravotno-
výchovných textov a odporúčaní, ako aj testov (kalkulačky zdravia) na web stránke RÚVZ 
B.Bystrica. 
T: priebežne 
Z: Odbor podpory zdravia, Odbor hygieny detí a mládeže, Odbor hygieny výživy  
 
Plnenie v roku 2008 
Popri skupinovom pôsobení počas zdravotno-výchovných aktivít pre školy, seniorské kluby, 
pracoviská, rómske komunity, občianske združenia a popri individuálnych konzultáciách 
poskytovaných klientom našich poradní a záujemcom, vplývame na zlepšenie informovanosti 
populácie o možnostiach znižovať rizikové faktory a zvyšujeme povedomie o zdravom 
životnom štýle aj prostriedkami hromadného pôsobenia. 
Informácie poskytujeme na našej web stránke, na nástenkách a v médiách (dobrá spolupráca 
je s regionálnymi novinami Horehronie, so Slovenským rozhlasom (Rádio Slovensko a Rádio 
Regina), s Rádiom Lumen , s rádiom ONE , s  STV a regionálnou TV), 
• Aktivity OPZ boli uvedené vyššie – vyšetrovacie výjazdy PZ, prednášky s besedami, hry, 

súťaže a iné zdravotno-výchovné podujatia. 
• Na webovú stránku www.vzbb.sk sú vkladané užitočné zdravotno-výchovné informácie 

a informácie o aktuálnych témach a podujatiach. V roku 2008 OPZ na web stránke 
informoval priebežne o významných dňoch vyhlásených WHO (o Svetovom dni zdravia, 
Svetovom dni bez tabaku a pod.), ako aj o plánovaných akciách nášho odboru. 

• Na námestí v Brezne informujeme o našich aktivitách a o podujatiach k významným 
dňom SZO  vo výveske (v roku 2008 bola 6x aktualizovaná) 

• Prezentácia v médiách  
- Všetky aktivity, ktoré  organizuje  alebo  na  ktorých  participuje  náš  OPZ  v  Brezne  

a v breznianskom okrese  prostredníctvom svojej externej pracovníčky, ako aj významné 
dni SZO a podujatia k nim, sú propagované mestským rozhlasom v Brezne  

      a v regionálnych novinách Horehronie  
-     10.1. – rozhovor pre rádio ONE o pohybovej aktivite v zimnom období 
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- 15.1.- rozhovor pre Slovenský rozhlas  - rádio Regina a rádio Slovensko - Využitie voľného 
času a pohybovej aktivity  detí 

- 29.1. – rádio Lumen – Problematika pasívneho fajčenia, ochorenia spôsobené fajčením 
- 28.2. – STV- Program podpory znevýhodnených komunít- výsledky v regióne 
- 28.2. – STV- Program podpory znevýhodnených komunít- odvykanie od fajčenia - Telgárt 
- 4.4. – živé vysielanie na rádiu Lumen k Svetovému dňu zdravia 
- 17.7.-TASR,STV-preventívne programy v SR na podporu zdravia 
- 14.7.-rádio Expres-Nástrahy leta-prevencia alimentárnych nákaz 
- 18.4. – rádio Regina – Propagácia súťaže Quit&Win 2008 
- 9.5. TASR – k sv. dňu pohybu pre zdravie 
- 31.5. – Rádio Lumen – živé vysielanie k sv. dňu bez tabaku 
- 30.6. –rádio Lumen- deň otvorených dverí  
- Jún- rádio Regina - realizácia programu znevýhodnených komunít – Telgárt 
- 18.9.-rádio Regina-Zdravý životný štýl 
- 16.10- AZTV,reg.televízia- Relaizácia CINDI-4.skríning 
- 31.10. -    
4.  Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených skupín      
populácie 
Sledovanie zdravotného stavu rómskych obyvateľov žijúcich v chudobných komunitách 
v regióne Brezno a Banská Bystrica. 
T.: 2007-2010 
Z.: Odbor podpory zdravia, Odbor epidemiológie, Odbor hygieny výživy, Odbor hygieny detí 
a mládeže 

 
Plnenie v  roku 2008 
Od 01.06.2007  do 31.12.2008 na našom odbore pracovali 3 komunitné asistentky, ktoré prešli 
výberovým konaním. Ich  úlohou bolo sprostredkovávať komunikáciu, zvyšovať 
informovanosť a šíriť zdravotnú výchovu medzi RUVZ v Banskej Bystrici, všeobecným 
lekárom, pediatrom, lekárom špecialistom - gynekológom a komunitou v danom regióne. 
Prvou úlohou komunitných pracovníkov bol prieskum zdravotného stavu a zdravotného 
uvedomenia znevýhodnených rómskych komunít. Táto úloha bola splnená. Jedna asistentka  
pôsobila  v obci Telgárt  a dve asistentky realizovali program v regióne Banská Bystrica. 
Od 1.apríla  2008  bola zahájená 2.etapa daného projektu. Realizovali sme preventívne 
programy priamo v kolónii obce Telgárt a v sociálnej ubytovni KOTVA v Banskej Bystrici, 
zamerané predovšetkým   
»      na zníženie prevalencie fajčiarov, ktorá je vysoká ( muži-82%,ženy-68%). Boli spustené 
dva kurzy na zbavenie sa tejto závislosti, 
»      na problematiku pasívneho fajčenia v kolónií, 
»      na poskytnutie prvej pomoci, hlavne zameraná na úrazy detí  v domácnosti, 
»      zorganizovali sme burzy  letného ošatenia (v júli) a zimného ošatenia (v decembri) pre 
komunity  v Banskej Bystrici a v obci Telgárt za symbolické ceny ( 1.- 5.-SK) za získané 
financie sa zakúpili pre deti danej komunity školské potreby. 
»     spolupracujeme s MÚ na zlepšení podmienok núdzového  bývania v areáli   Kotva IV. 
»     vykonali sme niekoľko návštev zameraných na kontrolu hygieny, zorganizovali sme 
pracovné stretnutia s kompetentnými a zodpovednými pracovníkmi  a prijali sme účinné 
odstránenie nedostatkov 
»   zaobstarali sme šampóny a vykonali sme inštruktáž matiek aj praktickú depedikulizáciu 
u detí z Kotvy 
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• Vzdelávacie kurzy pre laických šíriteľov osvety vo svojich komunitách, pre 
príslušníkov znevýhodnených skupín,  
T: 31.12.2008 
Z: Odbor podpory zdravia, Odbor epidemiológie, Odbor hygieny výživy, Odbor životného 
prostredia 
 
Plnenie v roku 2008 
V obci Telgárt  a v Banskej Bystrici v „Kotve“ (stredisko pre núdzové ubytovanie Rómov) 
sme zorganizovali prednášky pre poskytovanie prvej pomoci, vyškolili sme  32 občanov a 6 
žiakov ZŠ v obci Telgárt v danej problematike tak, aby mohli školiť ďalej svojich 
spoluobčanov v otázkach poskytovania prvej pomoci.  
Obyvatelia rómskej osady v Telgárte absolvovali cyklus prednášok s praktickými ukážkami 
a besedy na témy :  komunikácia, opatrovanie dieťaťa, starostlivosť o choré dieťa 
v domácnosti, prvá pomoc pri úrazoch a KPR, liečivé rastliny – aj  vychádzka na lokality s ich 
výskytom, zber a inštruktáž o sušení a použití. 
V problematike pasívneho fajčenia sú opakovane robené besedy  v daných komunitách. 
V obci Telgárt bol v roku 2007 spustený kurz na odvykanie od fajčenia, ktorý pokračoval aj 
v roku 2008.  
Pre deti 4. triedy ZŠ v obci Telgárt  bola zorganizovaná beseda na témy: Ako sa starať 
o vlastné zdravie, Rodina a medziľudské vzťahy, Sex a zdravie, Starostlivosť o dieťa, Prvá 
pomoc. Prednášky boli  spojené s premietaním spracovaného materiálu - dokumentu k danej 
téme a s diskusiou. 
Deti z Kotvy navštívili OPZ RÚVZ v Banskej Bystrici, kde im boli premietané 
zdravotnovýchovné filmy. 
Mládež z Telgártu bola pripravovaná asistentkou a externou pracovníčkou RÚVZ na súťaž   
IV. roč. Memoriálu Františka Šuráneka, súťaž mladých zdravotníkov.  Žiaci I. - II. stupňa 
súťažili v poskytovaní prvej pomoci.  
V mesiaci apríl bola zameraná činnosť na boj proti fajčeniu, na šírenie osvety o škodlivosti aj 
pasívneho fajčenia a na motiváciu zanechať užívanie tabakových výrobkov. Obyvatelia sa 
mohli zapojiť do súťaže ,ktorú organizovala ÚVZ SR a Centrum kontroly tabaku a alkoholu – 
Prestaň a vyhraj 2008, kde boli motivovaní zaujímavými cenami. 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory  
zdravia a preventívnych  programov podpory zdravia 
T: 31.12.2008 
 Z: Odbor podpory zdravia, Odbor informatiky ,Odbor epidemiológie 
 
Postupne sa realizuje inovácia programu Test zdravé srdce  pre hodnotenie efektivity Poradne 
zdravia.  
V dňoch 25.-26. novembra 2008 náš OPZ v spolupráci s Dr. Avdičovou z Odboru 
epidemiológie zorganizoval celoslovenskú poradu spojenú s  workshopom k problematike 
činnosti základnej poradne zdravia, vrátane inovácie programu Test zdravé srdce. Okrem 
pracovníkov z Poradní zdravia RÚVZ a ÚVZSR sa na seminári zúčastnili aj zástupcovia 
SZU, Doc. Kamenský za kardiológov a inžinieri s prezentáciou o práci s reflotrónmi 
a indikačnými prúžkami.    
    

 
7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a 
analyzovať zdravotný stav obyvateľov v regióne Banská Bystrica a Brezno 
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• Skríning CINDI  
 T.: 31.12. 2008 
 Z.: Odbor podpory zdravia, Odbor epidemiológie 

• Sledovanie účinnosti intervencie u klientov Poradne zdravia v okrese Banská        
Bystrica  a Brezno 
T.: 31.12. 2008, 2009, 2010. 
Z.: Odbor podpory zdravia  

 
Plnenie úlohy – realizácia IV. CINDI skríningu a vyhodnocovania práce Poradne zdravia 
Testom zdravé srdce – bolo uvedené pri odpočte plnenia úlohy č. 2. 
Na základe výsledkov 4. skríningu CINDI  budeme poznať výsledky účinnosti intervencie 
u obyvateľov Banskej Bystrice a Brezna aj prostredníctvom poradne zdravia.Výsledky budú 
známe v roku 2009. 
 
 
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 
Z: RÚVZ Banská Bystrica - všetky odbory 

 
Plnenie v roku 2008 
OPZ sa podieľa na vzdelávaní VŠ študentov priamo výukou a zabezpečovaním programu 
stáží na OPZ pre cirkulantov a študentov. V IV.štvrťroku jedna lekárka  OPZ odprednášala  
problematiku sociálneho lekárstva pre absolventov magisterského štúdia na SZU v B.Bystrici. 
V  roku 2008 boli na stáži dvaja všeobecní lekári (Dr. Žvak, Dr. Sihelská) 
V breznianskom okrese naša pracovníčka pôsobila  ako lektorka v 6-týždňovom kurze 
ošetrovateľstva a opatrovateľstva pre nezamestnané ženy s ukončeným  SŠ vzdelaním.  
Lektorsky zabezpečovala aj 40 kurzov prvej pomoci pre autoškoly , vzdelávanie pedagógov-
zdravotníkov v okrese Brezno. Pedagógov- výchovných poradcov škôl z okresu Brezno 
školila v poskytovaní 1. pomoci a KPR a viedla s nimi workshop na tému zdravotná výchova 
v ZŠ. 
 
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na úseku verejného zdravotníctva 
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. 
 
• Pri plnení úloh spolupracujeme s orgánmi štátnej správy a samosprávy, zdravotníkmi 
v kuratíve, školami, zdravotnými poisťovňami, SČK, klubmi dôchodcov, domovmi dôchodcov, 
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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 
T.: priebežne 
Z.: RÚVZ B.B. všetky odbory 

 
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. 
 

• Zabezpečiť validné výsledky z programu Test zdravé srdce za celé Slovensko  
            z jednotlivých Poradní zdravia SR 
 
T.: 31.12.2008 
Z.: Odbor podpory zdravia, Odbor informatiky 
Táto úloha je v štádiu riešenia, pracuje sa na doplnení a aktualizácii príručiek pre prácu 
v Poradniach zdravia a na inovácii programu Test zdravé srdce. 

 
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 
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 preskúšaných 54 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. 
Celkom bolo vykonaných 5 laboratórnych analýz kvality materského mlieka  
v biochemických ukazovateľoch: stanovenie obsahu bielkovín, sacharidov, tuku, kalcia 
a polychlorovaných bifenylov.  Vo vyšetrovaných vzorkách bol zisťovaný obsah sledovaných 
ukazovateľov v rozpätí fyziologických hodnôt s prihliadnutím na interindividuálne rozdiely 
a zrelosť materského mlieka. Obsah vápnika bol zisťovaný v 2 vzorkách nižší ako 
fyziologický obsah v kolostre a v zrelom materskom mlieku, ako aj v porovnaní s minimálnou 
hodnotou podľa potravinových tabuliek výskumného ústavu potravinárskeho, r.2000 (25 
mg/100g).  
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PCB boli vyšetrované ako kongenery č. 28,52,101,138,153,180, pp-DDE. Hodnota 
prekračujúca limity uvádzané v odbornej literatúre nebola zistená. 
 
 
Úloha č. 2:  Podporovať rozvoj  školského  stravovania  tak, aby vyhovovalo zásadám    
                    zdravej výživy. 
  
 V priebehu roka 2008 boli z 2 zariadení školského stravovania pri ZŠ mesta Banská 
Bystrica odobraté vzorky podávaných jedál na laboratórne analýzy, dodržiavanie a plnenie 
odporúčaných výživových dávok pre príslušnú vekovú kategóriu detí (žiaci 2. stupňa ZŠ), 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 obedov žiakov 2. stupňa ZŠ. Počas konania letného detského 
tábora boli ďalej odobraté uložené vzorky stravy z podávaných jedál na zistenie dodržiavania 
mikrobiologických kritérií. Laboratórne analýzy boli vykonané zo 4 vzoriek stravy, tieto 
nepreukázali prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie. 
 Za účelom posúdenia mikrobiálnej čistoty prostredia školských kuchýň bolo 
odobratých 80 sterov, z toho v 10 steroch bola zistená prítomnosť patogénnych a podmienene 
patogénnych mikroorganizmov (Staphylococus aureus, E. coli, Bacillus cereus, Pseudomonas 
sp., Klebsiella sp.). 
 Taktiež bola posudzovaná pestrosť jedálnych lístkov za mesiac marec, a to v 2 
sledovaných školských zariadeniach. Vyhodnotená bola mesačná frekvencia podávaných 
jedál - posúdených bolo 8 týždenných jedálnych lístkov. 
 O získaných výsledkoch boli prevádzkovatelia a pracovníci predmetných zariadení 
informovaní a zodpovední pracovníci odborne usmernení. 
 V oblasti kontinuálneho vzdelávania pracovníčok pracujúcich v školských jedálňach 
bola pripravená prednáška Stravovacie návyky s výskyt obezity u detí na Slovensku, ktorá 
bola na požiadanie zahraničných participantov publikovaná na českej internetovej stránke 
www.jídelny.cz.  
 
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 naďalej pokračovala aj v roku 2008. 
 Realizáciu ŠMP zabezpečovali samotné zariadenia školského stravovania na školách. 
V okrese Banská Bystrica bolo zapojených do ŠMP 23 % a v okrese Brezno 55 % školských 
zariadení. 
 
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 roku 2008 štátny zdravotný 
dozor v 35 školských bufetoch, zriadených v priestoroch  škôl a školských zariadeniach. 
Celkom bolo uskutočnených 42 kontrol v týchto prevádzkarniach. V 2 prípadoch bol zistené 
predaj nevyhovujúceho sortimentu pre deti 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 
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podujatí sa otázke zabezpečenia a samotnej realizácie pitného režimu venovala aj v roku 2008 
zvýšená pozornosť. Vykonaných bolo  211 kontrol v zariadeniach školského stravovania ( 
BB – 164, BR – 47) a 42 (BB-15, BR-27) organizovaných zotavovacích podujatí pre deti. 
 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 so 7 prevádzkovateľmi 
rekreačných zariadení, ktorí poskytujú rekreačné pobyty detí a 1 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 433 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. Opakované skupinové poradenstvo v oblasti odvykania od 
fajčenia absolvovalo 6 študentiek SOU.  
 
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 2008 sa v okrese Banská Bystrica  realizovala ďalšia časť dotazníkovej 
štúdie ESPAD. Dotazníky vyplnilo 204 vysokoškolských študentov  z UMB Banská Bystrica 
a z Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
Výsledky budú použité pre intervenčné a edukačné účely. 

 
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 31. decembru kalendárneho roka 
Z.: Odbor podpory zdravia, Odbor životného prostredia, Odbor hygieny výživy, Odbor 
preventívneho pracovného lekárstva, Odbor hygieny detí a mládeže 
 
Plnenie v roku 2008 
V súvislosti s touto problematikou  terénne pracoviská RÚVZ  vrátane Odboru podpory 
zdravia priebežne kontrolujú plnenie daného zákona  a mesačne dávajú správu na ÚVZ  SR.  
V  roku 2008 bolo vykonaných 1598 kontrol  dodržiavania zákona na ochranu nefajčiarov 
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v okrese B. Bystrica a Brezno (744 v prvom a 854 v druhom polroku). Porušovanie zákona 
o ochrane nefajčiarov nebolo zistené. 
 
 
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 roku 2008 vykonané nasledovné: 
 
Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním: 
V okresoch Banská Bystrica a Brezno sa z nákaz preventabilných očkovaním teda  z chorôb 
diftéria, tetanus, pertussis, detská obrna, vírusová hepatitída typu B, hemofilové invazívne 
ochorenia, osýpky, mumps, ružienka  a tuberkulóza vyskytla len tuberkulóza u dospelých – 5 
prípadov a 1 prípad VHB u dospelej neočkovanej osoby. Z ostatných nákaz preventabilných 
očkovaním avšak nezaradených do IP  sa vyskytla sporadicky  vírusová hepatitída typu 
A u neočkovaných osôb – 8 prípadov.  
V druhom polroku 2008  sa začalo s takmer celoplošným okovaním novorodencov a dojčiat 
do 2 rokov veku proti pneumokokovým infekciám vakcínou „Prevenar“. Všetkým očkujúcim 
lekárom boli zaslané podrobné informácie o spôsobe tohto očkovania 
 
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. 
Podieľali sme sa ako spoluautori na prednáške  pre účastníkov 14.Vakcinačného dňa, ktorý sa 
konal v Žiline ako aj na konferencii Spoločnosti pre hypertenziu a SKS v Žiline, kde sme 
prednášali o očkovaní osôb s KVCh. 
Na pediatrickom zjazde  sme sa zúčastnili bloku „Pneumokokové invazívne ochorenia 
s prednáškou „Výskyt PIN v SR a ich dopad na zdravie detskej populácie“. 
Pravidelne sme oboznamovali písomne a telefonicky očkujúcich lekárov  o zmenách v 
očkovacom kalendári, o úpravách očkovacích schém, o pozastavení používania konkrétnych 
druhov vakcín a tiež o spôsobe zabezpečenia chrípkových vakcín pre sezónu 2008/2009 ako 
aj o úhradách týchto vakcín zdravotnými poisťovňami. 
Organizácia očkovania proti chrípke.  
Od začiatku septembra bola pozornosť pracovníkov odboru epidemiológie sústredená na 
edukáciu obyvateľstva  o význame a potrebe očkovania proti chrípke. Túto úlohu sme 
realizovali  cestou regionálnych médií a to časopisov (My, SMER, Horehronie), 
vystupovaním v rozhlase v dvoch reláciách o očkovaní v spolupráci s pediatrami a v 
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regionálnej TV „AZTV“ a zverejnením aktuálnych informácií na web stránke  RÚVZ Banská 
Bystrica. 
 Vedúca odboru sa zúčastnila tlačovej konferencie na tému „Ticho pred búrkou“, ktorá bola 
venovaná  očkovaniu proti chrípke ako správnej voľbe v jej prevencii.  
 Odbor epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci so zdravotným odborom BBSK 
zorganizoval odborný seminár pre všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých na tému : 
Očkovanie – správna voľba v prevencii chrípky.. 
 
Kontrola očkovania v SR 
Príprava usmernenia na kontrolu očkovania : 
Pracovníci odboru sa podieľali na príprave  postupu pri tohoročnej plánovanej 
administratívnej kontrole očkovania . 
Priebežné informácie o očkovaní podáva v zmysle bývalého nariadenia vlády SR a teraz 
vyhlášky 585/2008 o podrobnostiach  o kontrole a prevencii prenosných ochorení  30% 
očkujúcich pediatrov v rôznych formátoch (diskety, zoznamy). 
 Priebežná kontrola sa vykonávala  námatkovo, príležitostne  pri epidemiologickom 
vyšetrovaní v ohniskách nákaz  u niektorých ochorení ako  sú akútne chabé obrny, vírusová 
hepatitída A, kliešťová encefalitída, meningitídy a meningoencefalitídy.  
V priebehu roku sme zbierali informácie o vykonaných očkovaniach u detí hlásených 
pediatrami  a o očkovaní  dospelých  osôb proti tetanu hlásených  praktickými lekármi pre 
dospelých.    
Administratívna kontrola očkovania prebehla na regionálnej úrovni v mesiaci septembri 
r.2008, v októbri sa spracovali výsledky kontroly do osobitnej správy za okres Banská 
Bystrica a Brezno, ktorá bola postúpená na krajské spracovanie 
Správa za BBSK bola spracovaná v priebehu novembra a výsledky boli zaslané partnerom  
z BBSK, zdravotníckym zariadeniam a ÚVZ SR na celoslovenské spracovanie.. 
Administratívna kontrola očkovania potvrdila v okresoch Banská Bystrica  a Brezno  vysokú 
priemernú zaočkovanosť za jednotlivé okresy.  Za jednotlivé obvody boli však zistené 
nedostatky.  
V okrese Banská Bystrica   zaočkovanosť poklesla pod 90% v troch obvodoch. Jednalo sa 
o očkovanie proti VHB u 11-ročných detí, ktoré bolo vykonané na 44,7 až66%. 
V okrese Brezno neklesla zaočkovanosť detí pod 95 %. V 3 obvodoch klesla zaočkovanosť 
pod 90%, v jednom obvode klesla zaočkovanosť novorodencov proti TBC na 87%, v ďalšom 
obvode očkovanie proti MMR na 50%, avšak jedná sa o malé čísla – nebolo očkované 1 dieťa 
z 2 podliehajúcich očkovaniu, a v tomto istom obvode   sa dosiahlo aj preočkovanie proti 
MMR na 66,6% ( boli očkované 2 deti z 3). Jedná sa o malý obvod s nízkym počtom detí 
podliehajúcich očkovaniu. 
 
 V obciach s vysokou proporciou detí z komunít s nízkym hygienickým a sociálnym 
štandardom  bola aj v priebehu roka 2008 veľmi dobrá spolupráca s „ rómskou asistentkou“. 
Problémom okresu Brezno je nízka proporcia detí vyšetrených na prítomnosť protilátok proti 
TBC ročníkov narodenia 1993,94,95. Jedná sa staré resty  predchádzajúceho špecialistu pre 
tbc a pľúcne choroby pre okres Brezno, ktorý túto činnosť absolútne zanedbal. Súčasná 
lekárka oddelenia TaPCh postupne likviduje tieto resty, avšak problém je v tom, že jej 
kapacity stačia  na vyšetrovanie a očkovanie ročníkov, ktoré v súčasnosti podliehajú kontrole 
a očkovaniu. Druhý problém spočíva v tom, že  ZP odmietajú hradiť vyšetrovanie 
a očkovanie detí, ktoré podľa očkovacieho kalendára mali byť už  vyšetrené a negatívne 
očkované. 
Na základe analýzy uvedených zdrojov možno konštatovať, že IP sa v okresoch Banská 
Bystrica a Brezno plní v plnom rozsahu. Drobné nedostatky sa priebežne riešia. 
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   Pri hodnotení úrovne zaočkovanosti v rámci BBSK bolo zistené, že v celom kraji sa 
poskytuje zdravotná starostlivosť pre deti v 150 obvodoch. Pokles  pod 90%  zaočkovanosť 
bol zaznamenaný v 14-tich  obvodoch, čo predstavuje 9,3%. Avšak v celokrajskom priemere 
nepoklesla zaočkovanosť  pod 95 % v žiadnom okrese s výnimkou okresu Krupina, kde 
zaočokvanosť proti TBC dosiahla len 85,6%.. U ostatných očkovaní sa pohybovala od 96,1 do 
100%. Aj v ostatných okresoch BBSK podobne ako v okresoch B.Bystrica a Brezno, nízka 
zaočkovanosť súvisí s malým počtom detí v niektorých obvodoch,. Naďalej dominuje 
problém neochoty rómskych spoluobčanov spolupracovať  pri očkovaní. Problémy sa riešia 
pohovormi s rodičmi a spoluprácou s miestnou samosprávou. 
 
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 o zdravotných rizikách, vydáva rozhodnutia 

o zaradení prác do kategórie rizikových prác 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 koncom roka 2008 v 3. a 4. kategórii rizikových prác v spádovom území RÚVZ Banská 
Bystrica  evidovaných celkom 5 547 exponovaných zamestnancov, z toho 1647 žien. 
Počet exponovaných zamestnancov podľa jednotlivých okresov: 
- v okrese Banská Bystrica 2 641 exponovaných osôb, z toho  989 žien, 
- v okrese Brezno 2 906 exponovaných osôb, z toho  658 žien. 
 

Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce podľa výstupov z programu ASTR za 
posledných 11 rokov (aj napriek pribúdajúcim zamestnávateľským subjektom) má stále 
klesajúci trend. 
 

V roku 2008 boli priebežne vykonávané kontroly plnenia opatrení vyplývajúcich 
zamestnávateľom z rozhodnutí o určení rizikových prác. Kontroly boli zamerané na 
znižovanie zdravotných rizík (najmä rizika hluku 4. kategórie), zosúladenie prevádzkových 
podmienok a opatrení na znižovanie rizík s údajmi uvedenými v prevádzkových poriadkoch 
a kontrolu zdravotného stavu zamestnancov (zdravotný dohľad). 
Pri posudzovaní návrhov zamestnávateľov na vyhlásenie rizikových prác bolo vyžadované 
dodržiavanie náležitostí a kritérií pri posudzovaní a kategorizácii prác, vrátane zohľadnenia 
výsledkov objektivizácie zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia. Najmä 
novovzniknuté zamestnávateľské subjekty boli usmerňované k dôslednému hodnoteniu 
zdravotných rizík v súlade s novou legislatívou a prijatiu preventívnych a ochranných 
opatrení na ich zníženie. V niektorých firmách sa znížili zdravotné riziká na únosnú mieru (na 
úroveň 2. kategórie) už pri začatí prevádzkovania. 
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V priebehu roka 2008 bolo na základe návrhov zamestnávateľov vydaných 22 rozhodnutí 
vo veci zaradenia prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. Z toho u 4 zamestnávateľov 
boli zrušené rozhodnutia o určení rizikových prác (po vykonaní technických a organizačných 
opatrení na zníženie expozície zamestnancov a  následného zhodnotenia rizika boli práce 
preradené do 2. kategórie), v 9 prípadoch došlo k čiastkovému zníženiu rizík a boli vydané 
nové rozhodnutia po prehodnotení miery rizika na základe aktuálnych výsledkov meraní 
a zhodnotenia expozície, resp. z dôvodu organizačných zmien na pracoviskách, v 9 prípadoch 
boli určené rizikové práce 3. kategórie novým právnym subjektom. Okrem toho bolo 
vydaných 5 rozhodnutí o prerušení konania z dôvodu nedostatkov podania (nedodržanie 
náležitostí a kritérií pri posudzovaní rizika). 
 

Zamestnávateľom, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, neboli v roku 2008 
uložené sankcie na neplnenie opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. 
 
b) Znižovanie miery zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok 

a prípravkov 
 V roku 2008 bolo vykonaných 28 previerok 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. Previerky boli 
zamerané na chemické laboratóriá a sklady a lekárňach. 
 

Vo všetkých kontrolovaných subjektoch boli preverené podmienky manipulácie a 
skladovania veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov, či už priamo v 
laboratóriách alebo v skladových priestoroch podľa NV SR č.355/2006 Z.z. a ich 
evidencia a odborná spôsobilosť riadiacich zamestnancov. 
 

V  roku 2008 bolo vydaných celkom  113 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 6-krát, pričom 
vydala 18 osvedčení na základe úspešne vykonanej skúšky a 95  osvedčení bolo vydaných 
na základe dĺžky odbornej praxe.  
 

V rámci posudkovej činnosti RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vydalo 10 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 spoločnosť, ktorá sa zaoberá obchodovaním s chemickými látkam 

a prípravkami určenými pre galvanické pokovovanie  
- 1 rozhodnutie pre zdravotnícke zariadenie, kde sa v laboratóriu používajú veľmi 

jedovaté a jedovaté látky a prípravky pri spracovávaní biologických materiálov - 
cytologické analýzy; 

- 1 rozhodnutie pre zlievarenskú spoločnosť, kde sa používajú veľmi jedovaté látky 
a prípravky v laboratóriu pri chemických analýzach   vstupného a výstupného 
materiálu; 

- 7 rozhodnutí pre lekárne, kde sa používajú veľmi jedovaté látky  pri chemických 
analýzach v laboratóriách. 

 
Počas roka 2008 bolo v problematike veľmi jedovatých a jedovatých látok a 

prípravkov poskytnutých 67 konzultácií týkajúcich sa vypracovania prevádzkových 
poriadkov a posudkov o riziku, odbornej spôsobilosti, klasifikácie jedov, ochranných 
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preventívnych opatrení, ako aj ďalších povinností zamestnávateľa, ktoré upravuje 
súčasne platná legislatíva.  
 

V roku 2008 nebola hlásená ani riešená žiadna mimoriadna situácia ani havária v okresoch 
Banská Bystrica a Brezno. 
 
c)  Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 

azbestu 
V prvom polroku 2008 bolo vykonaných 32 previerok 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. Previerky boli 
vykonané v chemických prevádzkach, v chemických laboratóriách, v skladoch, 
v drevospracujúcich prevádzkach, lekárňach a čistiarniach. 
 

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 (uchovávanie 40 rokov).  
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 (napr. lekárne, obchodné spoločnosti, chemické 
laboratóriá) a kde pracovné činnosti s chemickými karcinogénmi predstavujú únosnú 
mieru zdravotného rizika – 2 kategória.  
 
V roku 2008 RÚVZ v BB vydal: 
1) 5 rozhodnutí na činnosti spojené s manipuláciou a skladovaním chemických  

karcinogénov podľa § 13 ods.4 písm.j) zákona č.355/2007 Z.z.. a to: 
• pre prevádzku pneuservisu, kde sa pri opravách plášťov pneumatík používa prípravok 

s obsahom trichlóetylénu klasifikovaný ako karcinogén 2.kategórie – pravdepodobný 
karcinogén; 

• pre spoločnosť zaoberajúcou sa hutníckou výrobou, kde sa používajú chemické 
mutagény 2. kategórie(pravdepodobný mutagén) a  karcinogény kategórie 1.(dokázaný 
karcinogén pre ľudí) a kategórie 2. (pravdepodobný karcinogén) na chemickú analýzu 
vzoriek ocele, chrómových kúpeľov, odpadových a technologických vôd; 

• pre spoločnosť zaoberajúcou sa biotechnologickou výrobou aminokyselín, kde 
používajú chemické látky a prípravky klasifikované ako karcinogény 2. kategórie 
(pravdepodobný karcinogén) a mutagén 2.kategórie (pravdepodobný mutagén) vo 
výrobnom procese fermentácia počas prípravy médií a v laboratóriách na chemické 
analýzy vzoriek z výroby, vstupných surovín a kontrolu kvality vzoriek. 

• pre 2 lekárne v okrese Banská Bystrica, kde sa používajú chemické   karcinogény 
 kategórie 1. (dokázaný karcinogén pre ľudí) a kategórie 2. (pravdepodobný 
karcinogén) na vstupnú analýzu surovín v priestoroch galenického laboratória.  
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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 6 sa týkalo odstraňovania 
odpadových potrubí v bytových jadrách jednotlivých bytov v bytových  domov v meste 
Brezno a v druhom prípade išlo o demontáž strešnej krytiny na dvoch hospodárskych 
objektoch v obci Čierny Balog okres Brezno. Obidve spoločnosti mali Úradom verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky vydané oprávnenie na odstraňovanie azbestových 
materiálov zo stavieb.          

 
Počas roka 2008 bolo v problematike manipulácie a skladovania chemických 

karcinogénov a mutagénov poskytnutých 55 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 za posledných 5 rokov ( 2003-2007) 
nedošlo v počte k podstatným zmenám (17-21 hlásených chorôb z povolania za rok). 
Z uvedenej analýzy ďalej vyplýva, že podstatnú časť chorôb z povolania predstavujú 
ochorenia končatín z vibrácií a dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia. Nakoľko 
v prípade vibrácii sa jedná najmä o expozíciu zamestnancov pri prenose z pracovných 
nástrojov je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečovať najmä organizačné opatrenia. 
V prípade ochorení končatín z preťaženia nebol zaznamenaný „hromadný“ výskyt , ako to 
bolo v minulosti,  napr. v prípade profesií ručný formovač, čistič odliatkov a dorábač  
v zlievárenskej výrobe. Jednalo sa o sporadické prípady v rôznych podnikoch, ktoré boli 
výsledkom zníženej odolnosti zamestnancov na záťaž,  najmä v súvislosti s vekom a vplyvom 
ďalších prispievajúcich faktorov pracovného prostredia. 
 

V záujme znižovania výskytu profesionálnych kožných ochorení  je od zamestnávateľov 
vyžadované dôsledné hodnotenie zdravotných rizík  z vystavenia zamestnancov chemickým 
faktorom, najmä identifikácia nebezpečných vlastností chemických faktorov a následné  
zabezpečenie účinných preventívnych opatrení.  
Pri prešetrovaní všetkých podozrení na chorobu z povolania prerokovávame so 
zamestnávateľom zabezpečenie všetkých dostupných ochranných a preventívnych opatrení 
a poskytujeme v tejto veci  odborné poradenstvo.  
 
Bod 2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu  

zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská)  
 
Plnenie: 

V priebehu roka 2008 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 
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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 
- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica 
- Nemocnica s poliklinikou, Brezno, n.o. 

 
Okrem kontroly hodnotenia zdravotných rizík bolo zamestnávateľom poskytované 

poradenstvo pri ich hodnotení a poradenstvo na zabezpečenie opatrení na znižovanie 
rizík. Ako súčasť kampane v mesiaci októbri 2008 bol organizovaný „Európsky týždeň 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, v rámci ktorého bol na RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici usporiadaný Deň otvorených dverí. Záujemcom bolo poskytované 
poradenstvo a konzultácie na tému „Hodnotenie zdravotných rizík“ a odborné 
materiály, ktoré boli zároveň  zverejnené na webovej stránke RÚVZ. 

 
Téme bola venovaná aj relácia v rámci regionálneho rádia  „Lumen“ za našej aktívnej 

účasti v živom vysielaní. 
 

Dňa 27.11.2008 sme sa aktívne zúčastnili odborného semináru organizovaného NIP 
v Košiciach za účasti médií na tému „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ 
s príspevkom „Hodnotenie zdravotných rizík pri práci v hypermarketoch“. 

 
Skríningové vyšetrenia u zamestnancov niektorých vybraných podnikov (po dohode 

s OPPLaT) zabezpečil v priebehu roka 2008 Odbor podpory zdravia v rámci výjazdov 
základnej poradne zdravia priamo na pracoviskách. Celkom bolo vyšetrených 171 
klientov v podnikoch výrobnej a nevýrobnej sféry.  

 
Z toho: v spoločnosti ESEEL, Slovenská Ľupča 22 klientov, LANEX, s.r.o., Brezno 12 

klientov, Slovenka, a.s., Banská bystrica 23 klientov, Biotika a.s., Slovenská Ľupča 27 
klientov, Koba 27 klientov, Alfa Bio, s.r.o. 38 klientov a v spoločnosti Galvex 22 klientov. 
  

Bolo poskytnuté spektrum vyšetrení (celkový cholesterol, HDL cholesterol, TG, GLU, 
meranie krvného tlaku, antropometrické vyšetrenie, OA, RA), ktoré orientačne určia hladinu 
individuálneho rizika kardio – vaskulárnych 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. 

 
V spoločnostiach KOBA a GALVEX bolo poradenstvo zamestnancom zamerané aj na 

predchádzanie rizikám súvisiacich s prácou, najmä pri práci s  bremenami 
a zobrazovacími jednotkami (KOBA) a pri práci s chemickými látkami pri výrobe liečiv 
(GALVEX). K uvedenej tematike boli poskytnuté propagačné materiály. 
 
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.  
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Plnenie: 
V rámci rozhodovacej činnosti v roku 2008 bolo vydaných podľa § 13 ods. 4 zákona č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:   
- 245 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky, z toho  23  pracovísk spĺňalo štatút 

chráneného pracoviska,  
- 10 rozhodnutí na manipuláciu a skladovanie veľmi jedovatých látok a prípravkov, 
- 5 rozhodnutí na manipuláciu a skladovanie s chemickými karcinogénmi a mutagénmi,  
- 7 rozhodnutí na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, 
- 4 rozhodnutia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 
- 1 rozhodnutia na používanie biologických faktorov, 
- 22 rozhodnutí o určení rizikových prác 3. a 4. kategórie. 
 

V rámci rozhodovacej činnosti bolo schválených 146 prevádzkových poriadkov, z toho 
101 pri práci s chemickými faktormi, 41 pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku, 1 pri práci 
s biologickými faktormi, 3 pre činnosti súvisiace s expozíciou vibráciám, 1 pre pracovisko, 
kde sa používa laser triedy 3B a  4 prevádzkové poriadky pohrebnej služby. 
 

Počas roka 2008 bol štátny zdravotný dozor vykonaný na 603 pracoviskách, tento počet 
zahŕňa aj previerky v rámci kolaudácií, uvedení do prevádzky a zmeny účelu užívania stavieb. 
Pri výkone ŠZD sa na jednotlivých pracoviskách kontrolovalo dodržiavanie povinností 
zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a  rozvoji 
verejného zdravia a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 
 

Pri výkone ŠZD boli zisťované nedostatky vyplývajúce z legislatívy, najmä povinnosť 
predkladať návrhy podľa § 13 ods.4 zákona č.355/2007, posudzovať riziko, vykonať merania 
faktorov pracovného prostredie, nedostatočne odborne vypracované prevádzkové poriadky, 
ale aj nedostatky prevádzkového charakteru - nedostatočné vybavenie lekárničiek prvej 
pomoci, nesprávne skladovanie chemických látok a prípravkov s ohľadom na veľmi jedovaté 
a jedovaté látky a prípravky. Zistené nedostatky boli odstránené v určených termínoch. 
 

Za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 28 písm. a), § 57 
ods. 39 písm.  b), písm. c) a k)  v spojení s § 57 ods. 46 písm. a) a b) zákona č.355/2007 Z.z. 
bola uložená jedna pokuta vo výške 100 000,- Sk. 
 
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 r. 2008 v rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v kontrolovaných subjektoch (celkom 
464 subjektov) kontrolované zabezpečenie pracovných zdravotných služieb a ich spôsob, ako 
aj rozsah poskytovaných služieb. Z celového počtu 464 kontrolovaných subjektov bolo 
zistené zabezpečenie dodávateľským spôsobom len v 67 prípadoch (15 %) napr.: ZLM Plus 
a.s.Hronec, VKÚ Harmanec, Veolia a.s. Banská Bystrica s firmou ProCare, s.r.o., Žiar nad 
Hronom,  AUTO PELA – Peter Lanák, DOKA DREVO s.r.o., Banská Bystrica dodávateľsky 
s PZS s.r.o., Banská Bystrica,  Obalotava a.s. Slovenská Ľupča,  SQP Internacional s.r.o. 
Vlkanová, Biotika a.s. Slovenská Ľupča,  Trendwood- twd s.r.o., Banská Bystrica s firmou 
PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica,  Brenntag Slovakia s.r.o.- OS Slovenská Ľupča 
dodávateľsky s firmou Medichem s.r.o. Bratislava, atď. a vlastnými odbornými 
zamestnancami - 1 subjekt FNsP F.D.R Roossvelta Banská Bystrica.  
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 Vo všetkých prípadoch bolo zistené prioritné zabezpečovanie posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vo vzťahu k práci. V ojedinelých prípadoch PZS 
zabezpečili aj aktuálne merania hluku a chemických faktorov, hodnotenie zdravotných 
rizík a predkladanie návrhov na zaradenie prác do kategórií rizikový 
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA   
 
1. Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 

s osobitným dôrazom na detskú populáciu. 
 
Plnenie úloh vyplývajúcich z akčného plánu, konkrétne: 
 

Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách; prevencia a redukcia respiračných 
ochorení. 
 
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 
životné 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 
(CEHAP). 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. 
 
Gestor projektu: ÚVZ SR v Bratislave  
Plnenie úloh zabezpečuje:  ÚVZ SR Bratislava a RÚVZ Banská Bystrica. 

 
V súvislosti  s plánom a realizáciou úloh boli v roku.2008 vykonané tieto činnosti: 

• Uskutočnenie merania chemických ukazovateľov kvality vnútorného ovzdušia vo   
vybraných základných školách v meste Banská Bystrica (4 ZŠ) a v meste Bratislava (6    
ZŠ). Ukazovatele NO2,  H 2CO, TVOC (benzén, toluén, xilol, ethyl-benzene) boli 
merané pasívnou metódou  a vzorky boli odoslané do National Institute of 
Environmental Health v Budapešti 14. februára 2008 a 28. marca 2008. Koncentrácie 
CO, CO 2, PM10 boli merané aktívnou metódou a hodnoty koncentrácií  spolu 
s hodnotami mikroklimatických ukazovateľov - teplota  vzduchu, relatívna vlhkosť 
vzduchu - boli zaslané do Regionálneho       
Environmentálneho Centra , Szentendre v Maďarsku dňa 30.5.2008. Zároveň boli   
zaslané záznamové listy údajov zaznamenaných  počas merania, a to Diár aktivít 
zaznamenaných počas pasívneho merania a Záznam kontinuálneho merania kvality 
ovzdušia. 

• Uskutočnila sa sumarizácia dotazníkov o dýchacích a alergických príznakoch 
a o charakteristikách domáceho prostredia vybraných detí a tiež dotazníkov 
o charakteristike vybraných škôl a tried, ktoré navštevovali vybrané deti .Všetky údaje 
boli vložené do databázy údajov podľa usmernenia odborníkov z National Institute of 
Environmental Health v Budapešti. Celkovo bolo získaných 959 dotazníkov od detí, 
a to 397 v Banskej Bystrici a562 v Bratislave. Vytvorená databáza údajov bola zaslaná 
do Regionálneho Environmentálneho Centra , Szentendre v Maďarsku dňa 30.5.2008. 
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• Meranie pľúcnych funkcií bolo zabezpečené u 875 detí z Banskej Bystrice 
a z Bratislavy. Protokoly meraní boli zaslané dňa 19.6.2008 zodpovednej 
koordinátorke spirometrických vyšetrení v rámci projektu SEARCH Margherita 
Neri v Taliansku. 

• Ukončená bola príprava materiálu “ Zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia 
v školách“. Dokument sa podľa metodiky projektu SEARCH pripravoval podľa 
vzoru z Maďarska. Aktualizoval sa na podmienky v Slovenskej republike v oblasti 
legislatívy a verejnosti prístupnej odbornej literatúry a internetových informácií 
týkajúcich sa významu zabezpečovania kvality vnútorného ovzdušia v budovách 
škôl a domácností. 

• Zavedenie školiaceho programu na zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia 
v participujúcich školách sa bude realizovať po vydaní hore uvedeného materiálu. 

• Ukončená bola databáza údajov spirometrických vyšetrení na základe 
vyhodnotenia akceptovateľnosti jednotlivých vykonaných vyšetrení, ktorú 
vykonala koordinátorka spirometrických vyšetrení v rámci projektu SEARCH 
Margherita Neri v Taliansku. Databáza údajov za Slovenskú republiku bola dňa 
16.12.2008  zaslaná spracovateľovi  údajov - National Institute of Environmental 
Health v Budapešti - Dr.Péter Rudnai. 

 
Systém informovania verejnosti s využitím internetových stránok úradov verejného 
zdravotníctva.  
 
Odbor hygieny životného prostredia poskytuje informácie verejnosti zverejňovaním na web 
stránke RÚVZ v aktuálnych okruhoch: 

• Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností 
- zverejnené sú študijné materiály na získanie odbornej spôsobilosti na 

prácu v epidemiologicky závažných činnostiach v zariadeniach 
starostlivosti o ľudské telo a vo vodárenstve, 

- ďalšie informácie – termíny konania skúšok, žiadosti o vykonanie 
skúšok a pod. 

Materiály boli novelizované po nadobudnutí účinnosti zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a sú systematicky využívané na štúdium osobami ktoré sa 
uchádzajú o získanie odbornej spôsobilosti. 
Na web stránkach sú vedené aktuálne registre osôb odborne spôsobilých podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia: 

- na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach 
starostlivosti o ľudské telo, 

- na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach 
vody a pri obsluhe vodárenských zariadení, 

- na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby. 
V ponuke sú odborné semináre pre záujemcov o odbornú prípravu pred vykonaním skúšky 
odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach 
starostlivosti o ľudské telo a v úpravniach vody a pri obsluhe vodárenských zariadení. 

 
• Kvalita vôd na kúpanie zverejnený je základný materiál „Kúpanie v letnej 

turistickej sezóne 2008“. Počas LTS 2008 sú v týždenných intervaloch 
aktualizované informácie o situácii na sezónnych kúpaliskách v okresoch Banská 
Bystrica a Brezno a sú zverejňované prostredníctvom informačného systému. 
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• Monitoring kvality pitnej vody poskytuje prostredníctvom webovskej stránky 
úradu nasledovné informácie : 

- stručné zhodnotenie hromadného zásobovania pitnou vodou 
v dozorovanom území (okres Banská Bystrica a Brezno), identifikácia 
prevádzkovateľov vodovodov, zoznam monitorovacích miest (alebo ich 
počet), rozsah vyšetrovaných ukazovateľov, činnosť v rámci ŠZD, 
slovné zhodnotenie kvality pitnej vody za posledný rok, zoznam 
poskytnutých výnimiek s údajmi o zdravotných rizikách, kontaktné 
údaje na koho sa obrátiť v prípade podozrenia zo zhoršenia kvality 
vody (prevádzkovateľ, RÚVZ). 

 
Zhodnotenie poklesu spotreby pitnej vody z verejných vodovodov a zdravotných dôsledkov 

 
Projekt vznikol z iniciatívy ÚVZ SR, odboru hygieny životného prostredia a zdravia, 

na základe údajov od vodárenských spoločností, podľa ktorých dochádza k poklesu spotreby 
pitnej vody z verejných vodovodov. Téma projektu korešponduje s cieľmi Protokolu o vode 
a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných 
jazier z roku 1992.  

Cieľom projektu je zhodnotiť pokles spotreby pitnej vody z verejných vodovodov, 
zistiť príčiny vedúce obyvateľov k menšej spotrebe pitnej vody, zhodnotiť možné zdravotné 
dôsledky z poklesu spotreby pitnej vody a zistiť aký zdroj vody používajú domácnosti na 
pitné účely.  

Do projektu budú zapojené všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR 
a počíta sa so spoluprácou s Ministerstvom životného prostredia SR, Výskumným ústavom 
vodného hospodárstva,  vodárenskými spoločnosťami, obcami a tiež s médiami. 

V mesiaci máj prebehla pilotná štúdia do ktorej boli zapojené regionálne úrady 
verejného zdravotníctva v sídlach krajských odborníkov pre odbor hygieny životného 
prostredia.  

Na RÚVZ Banská Bystrica bolo do projektu zapojených 50 domácností z okresov 
Banská Bystrica a Brezno. Súbor respondentov bol zostavený z databázy informačného 
systému EPIS. Tvorený bol 25-timi mužmi a 25-timi ženami nad 18 rokov. Respondentom 
bol zaslaný list hlavného hygienika, formulár na udelenie súhlasu s účasťou v štúdii, dotazník, 
informačný leták, ofrankovaná obálka s adresou RÚVZ a vizitka s kontaktnými údajmi na 
zodpovedného pracovníka za projekt pre RÚVZ Banská Bystrica. Z 50 rozposlaných obálok 
bolo na RÚVZ Banská Bystrica doručených 9 vyplnených dotazníkov, z toho jeden bez 
formulára na udelenie súhlasu s účasťou v štúdii. Päť obálok sa vrátilo bez doručenia, 
pravdepodobne z dôvodu presťahovania adresátov.  

Vyplnené dotazníky boli doručené ÚVZ SR na ďalšie spracovanie a vyhodnotenie 
pilotnej časti projektu. 

 Na základe záverov z 19.pracovnej porady vedúcich odborov a oddelení HŽPaZ ÚVZ 
SZ a RÚVZ v Slovenskej republike, ktorá sa konala v dňoch 26. a 27. novembra 2008 sa 
v dôsledku vzniknutých problémov pre zabezpečenie náhodného výberu respondentov 
prostredníctvom IS pre uskutočnenie druhej fázy projektu dospelo k rozhodnutiu, že projekt 
bol ukončený pilotnou štúdiou.    
 
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 
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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 vody určenej na 
ľudskú spotrebu vychádza zo záverov výkonu štátneho zdravotného dozoru nad hromadným 
zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, 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 

99,80 % obyvateľov okresu, v okrese Brezno 97,47 % obyvateľov. 
V rámci monitoringu kvality pitnej vody bolo v  roku 2008 odobratých z verejných 
vodovodov v obidvoch okresoch celkom 290 vzoriek vody (v okrese Banská Bystrica 161 
vzoriek, v okrese Brezno 129 vzoriek vody). V kontrolnom monitoringu bolo odobratých 229 
vzoriek (Banská Bystrica – 125, Brezno – 104), v preverovacom monitoringu 61 vzoriek 
(Banská Bystrica – 36, Brezno – 25).  
Z celkového počtu 290 odobratých a laboratórne vyšetrených vzoriek vody bolo 95 
nevyhovujúcej kvality, čo predstavuje 32,76 % nevyhovujúcich vzoriek.  
Z fyzikálno – chemických ukazovateľov (celkom 56 vzoriek nevyhovujúcej kvality), boli 
najmä prekročené resp. nedosiahnuté požadované hodnoty voľného chlóru (36 vzoriek). Ďalej 
boli prekračované medzné hodnoty reakcie vody (17x),  železa (13x) – vodovody v okrese 
Brezno, zákalu (6x), zápachu (po chlóre - 17 x), farby (3x), chemickej spotreby kyslíka 
manganistanom (6x), mangánu (2x) a nasýtenia vody kyslíkom (1x). 
Po stránke mikrobiologickej nevyhovelo požiadavkám na kvalitu vody celkom 58 vzoriek 
a v biologických ukazovateľoch nevyhovelo 22 vzoriek vody pre prítomnosť živých 
organizmov,  bezfarebných bičíkovcov, mikromycét a pre prekročenie medznej hodnoty 
abiosestónu. 
V prípade zistenia nevyhovujúcej kvality vody 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  (OÚ), v časti obce Podbrezová (ŽP Podbrezová a.s.) 
a Hotel Partizán v obci Horná Lehota - Tále si zabezpečili prevádzkovú kontrolu kvality vody 
vo svojich vodovodoch prostredníctvom objednávok na RÚVZ Banská Bystrica. Celkom bolo 
odobratých a vyšetrených 20 vzoriek vody. 

V rámci ŠZD bolo odobratých celkom 36 vzoriek vody, z toho 3 vzorky na základe 
podnetov od obyvateľov na nevyhovujúcu kvalitu vody v ukazovateli zápach (chlórový, po 
oleji) v obci Nemecká a v meste Banská Bystrica – Ul. Starohorská a Hviezdoslavova. Pre 
opakované problémy v zásobovaní vodou v obci Horné Pršany z dôvodu sťažností obyvateľov 
na zákal a farbu vody boli s prevádzkovateľom vodovodu spoločne odobraté vzorky vody zo 
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všetkých 8 prameňov, ktoré sú zdrojmi vody pre zásobovanie obce. Zároveň boli na 
pracovnom jednaní prejednané skutočnosti uvedeného stavu a prijaté opatrenia na zlepšenie 
kvality vody vo verejnom vodovode. 
V mesiaci január došlo k znehodnoteniu resp. kontaminácii  vodného zdroja, ktorý zásobuje 
obec Závadka nad Hronom pitnou vodou. Operatívnou a dobrou spoluprácou medzi RÚVZ 
a prevádzkovateľom vodovodu StVPS a.s. boli vykonané účinné opatrenia (vyhlásenie 
oznamu obecným rozhlasom o zhoršenej kvalite vody, zabezpečenie zásobovania obyvateľov  
prepojením na iný vyhovujúci vodný zdroj, kontrola kvality vody odberom vzoriek ) Prijatím 
týchto opatrení nedošlo k vzniku zvýšeného rizika ohrozenia zdravia ľudí.  
V mesiaci jún pracovníci odboru HŽP v rámci ŠZD vykonávali kontrolu v ochranných 
pásmach vodárenských zdrojov, kontrolu zabezpečenia ich ochrany a stavu 
vodohospodárskych objektov a zariadení (vodojemy, čerpacie stanice, úpravne vody, 
zariadenia na dezinfekciu) v okrese Banská Bystrica (vodovody v správe StVPS a.s.).  
V roku 2008 boli vydané 3 záväzné stanoviská k územnému konaniu k rekonštrukcii resp. 
výstavbe vodovodu, 10 záväzných stanovísk ku kolaudácii rekonštruovaných  resp. 
vybudovaných častí verejného vodovodu,  1 záväzné stanovisko na využívanie nového 
vodného zdroja a jeho ochrany a 3 záväzné stanoviská k určeniu ochranných pásiem vodných 
zdrojov. Rozhodnutím RÚVZ bola schválená technológia na úpravu vody (zníženie resp. 
odstránenie sekundárneho železa) vo vodovode Tále – Brezno a 2 rozhodnutia RÚVZ boli 
vydané vo veci schválenia prevádzkových poriadkov verejných vodovodov. 
Pracovníci odboru HŽP sa ďalej zúčastnili na 3 kolaudačných konaniach  súvisiacich 
s výstavbou a rekonštrukciou vodovodov,  vydali 5 stanovísk resp. vyjadrení týkajúcich sa 
podnetov na nevyhovujúcu kvalitu vody, tiež  telefonicky, osobne alebo prostredníctvom 
internetovej stránky úradu poskytovali informácie a konzultácie obyvateľom v oblasti 
problematiky zásobovania pitnou vodou, kvality vody vo verejných vodovodoch atď.      
  

Využívanie vôd na kúpanie a predchádzanie ochoreniam 
 

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

V okrese Banská Bystrica je verejnosti k dispozícii Krytá plaváreň v meste Banská 
Bystrica s celoročnou prevádzkou a ďalších 8 bazénov s celoročnou prevádzkou sa na kúpanie 
využíva v hotelových zariadeniach - hotel ALTENBERG Staré Hory, hotel ŠACHTIČKA 
Banská Bystrica, penzión LIMBA Donovaly, apartmánový dom ŠAFRAN Donovaly, 
apartmánový dom ALMET Donovaly, ŠPORTHOTEL Donovaly, hotel DIXON Banská 
Bystrica a relaxačný bazén v zariadení MEGAGYM Banská Bystrica. 
V okrese Brezno sú celoročne v prevádzke 2 kryté plavárne v meste Brezno (2 bazény) 
a v obci Závadka nad Hronom. Ďalších 7 bazénov a jedna vírivá vaňa s celoročnou 
prevádzkou sa nachádzajú v hotelových zariadeniach (Mýto pod Ďumbierom – hotel MÝTO – 
3 bazény, penzión ADIKA – vírivá vaňa, Heľpa – penzión MAJK, Tále – hotel STUPKA – 2 
bazény, hotel PARTIZÁN). 
Zo všetkých 20 bazénov bolo v roku  2008 odobratých celkom 86 vzoriek vody, 68 vzoriek na 
základe celoročných objednávok jednotlivých prevádzkovateľov a 18 vzoriek  v rámci 
výkonu ŠZD.  
Ďalej boli odobraté 4 vzorky vody z ochladzovacích bazénov pri saunách  a 1 vzorka vody 
z relaxačného bazéna z dôvodu ich uvedenia do prevádzky.  
Na stanovenie améb kultivovateľných pri teplotách 36°C a 44°C bolo v rámci výkonu ŠZD 
odobratých 37 vzoriek vody a 33 sterov zo stien jednotlivých bazénov.  
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Na stanovenie ukazovateľa Legionella species boli odobraté 3 vzorky vody z bazénov hotelov 
STUPKA, ŠPORTHOTEL a DIXON.  
V odobratých vzorkách vody (94 vzoriek vody) zo všetkých bazénov  boli najčastejšie 
prekračované  medzné hodnoty voľného (31 x) a viazaného chlóru (21 x). V 27 vzorkách bol 
zistený nález Pseudomonas spp. Požadovaná hodnota reakcie vody nebola dosiahnutá v 11 
vzorkách, ďalej bola prekračovaná hodnota chemickej spotreby kyslíka manganistanom (4x) 
a amónnych iónov (6x). 
Z mikrobiologických ukazovateľov bol v 8 odobratých vzorkách  vody z bazénov zistený 
nález Pseudomonas aeruginosa, v 4 vzorkách vody bola prekročená medzná hodnota 
enterokokov, v 3 vzorkách medzná hodnota koliformných baktérií,  v jednej vzorke bola 
prekročená medzná hodnota E. coli a v dvoch vzorkách zistený nález Proteus mir. a zistený 
zvýšený počet konzumentov. Väčšina prekročení medzných hodnôt uvedených 
mikrobiologických ukazovateľov sa týka relaxačného bazéna v zariadení MEGAGYM 
Banská Bystrica 
Pozitívny nález améb bol zaznamenaný v 8 vzorkách vody a v 8 steroch odobratých zo stien 
bazénov (apartmánové domy ALMET a ŠAFRAN Donovaly, MEGAGYM Banská Bystrica, 
hotel PARTIZÁN na Táloch,  hotel MÝTO v obci Mýto pod Ďumbierom, hotel 
ŠACHTIČKA, penzión LIMBA a ŠPORTHOTEL Donovaly a Hotel DIXON Banská 
Bystrica).  
Na základe zistených nevyhovujúcich výsledkov laboratórnych rozborov vody najmä po 
stránke mikrobiologickej v jednotlivých bazénoch sa prevádzkovateľom jednotlivých 
zariadení nariaďujú opatrenia na zlepšenie kvality vody (vypustenie vody z bazénov, zvýšenie 
dávkovania prípravkov na dezinfekciu vody, preverovanie stavu recirkulačných zariadení, 
dôkladná mechanická očista stien a dna bazénov atď).  
V mesiaci apríl bolo pre prevádzkovateľa relaxačného bazénu v zariadení MEGAGYM 
vydané rozhodnutie, ktorým sa zakazuje využívanie vody na kúpanie z dôvodu, že  voda 
v bazéne  nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v mikrobiologických a biologických 
ukazovateľoch. Po vykonaných nápravných opatreniach a doložení vyhovujúcich výsledkov 
o kvalite vody v bazéne bolo vydané rozhodnutie na zákaz využívania vody na kúpanie 
zrušené v mesiaci máj. Z toho istého dôvodu bolo vydané rozhodnutie so zákazom využívania 
vody na kúpanie v zariadení MEGAGYM aj v mesiaci november 2008.  

 
V okrese Banská Bystrica sa sezónne využíva na kúpanie  plážové kúpalisko v meste 

Banská Bystrica s piatimi bazénmi. Prevádzka plážového kúpaliska bola povolená 
rozhodnutím RÚVZ od 20.6.2008 a ukončená dňom 7.9.2008. Z 5 bazénov bolo počas sezóny 
odobratých celkom 20 vzoriek vody, 15 na základe objednávky prevádzkovateľa a 5 v rámci 
výkonu ŠZD. 
V okrese Brezno boli  počas letnej sezóny v prevádzke 2 bazény na letnom kúpalisku v obci 
Podbrezová od 3.7.2008 do 31.8.2008 a 2 vonkajšie bazény pri penzióne „Schweintaal“ v obci 
Braväcovo od 11.7.2008 do 31.8.2008. 
Z dvoch bazénov na letnom kúpalisku v Podbrezovej bolo odobratých celkom 6 vzoriek vody 
na základe objednávky prevádzkovateľa a z dvoch bazénov pri penzióne „Schweintaal“ 
v Braväcove bolo odobratých 5 vzoriek vody. 
V odobratých 26 vzorkách vody zo všetkých bazénov v obidvoch okresoch bol v 11 vzorkách 
zistený nález Pseudomonas spp.,  pri odbere vzoriek vody bola nameraná    zvýšená hodnota 
voľného chlóru (8x) a viazaného chlóru (7 x). Nízka hodnota reakcie vody bola stanovená v 4 
vzorkách a v jednej vzorke vody bola prekročená medzná hodnota zákalu. 
Z mikrobiologických a biologických ukazovateľov boli prekročené medzné hodnoty 
enterokokov v 3 vzorkách, koliformných bakérií v jednej vzorke, producentov v 4 vzorkách, 
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améb kultivovateľných pri teplotách 36°C a 44°C (3 x) a v 3 vzorkách vody určenej na 
kúpanie bol zistený nález Pseudomonas aeruginosa. 
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 a ich dôkladné čistenie, zvýšenie koncentrácie a množstva dávkovania 
prípravkov a chemikálií na zdravotné zabezpečenie vody) a po telefonických a osobných 
upozorneniach zo strany zamestnancov RÚVZ Banská Bystrica na základe laboratórnych 
výsledkov vyšetrených vzoriek vody. Počas letnej sezóny nebol v rekreačných zariadeniach 
zaznamenaný nedostatok pitnej vody ani hromadné ohrozenia zdravia návštevníkov 
rekreačných zariadení. 

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

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

Pracovníci odboru HŽP vykonávajú monitorovanie kvality pitnej vody odberom 
vzoriek pitnej vody na jednotlivých spotrebiskách verejných vodovodov podľa 
vypracovaného plánu odberu vzoriek na rok 2008. Počet odobratých vzoriek na jednotlivých 
spotrebiskách je závislý 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 2008 bolo odobratých v rámci monitoringu pitných vôd v okrese Banská Bystrica 
celkom 161 vzoriek vody z toho v preverovacom monitoringu 36 vzoriek a v kontrolnom 125 
vzoriek. Z verejných vodovodov v okrese Brezno bolo odobratých celkom 129 vzoriek pitnej 
vody, v kontrolnom monitoringu 104 vzoriek, v preverovacom 25 vzoriek vody. Vo vzorkách 
vody odobratých v preverovacom monitoringu boli stanovené aj rádiologické ukazovatele.  

V okresoch Banská Bystrica a Brezno sa prírodné kúpacie oblasti nenachádzajú.  
Kvalita vody na kúpanie sa sledovala len v bazénoch umelých kúpalísk. V okrese Banská 
Bystrica bolo zo 14 bazénov odobratých celkom 66 vzoriek vody z toho 20 vzoriek z bazénov 
so sezónnou prevádzkou a  46 vzoriek vody z bazénov s celoročnou prevádzkou. V okrese 
Brezno bolo roku 2008 z 15 bazénov odobratých 51 vzoriek (11 vzoriek z bazénov so 
sezónnou prevádzkou a 40 vzoriek z bazénov prevádzkovaných celoročne). 
            V roku 2008 nebol v okresoch Banská Bystrica a Brezno  zaznamenaný výskyt 
infekčných ochorení v súvislosti s používaním vody určenej na ľudskú spotrebu, ani 
s využívaním vody na kúpanie. 
 
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:  
Na odbore chemických analýz RÚVZ Banská Bystrica sa v oblasti rozvoja laboratórnych 
zložiek boli zvolené nasledovné priority:  

 budovanie systému kvality 
 zavádzanie nových analytických metód 
 zabezpečenie internej a externej kontroly kvality analýz. 
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Systém kvality je v skúšobnom laboratóriu OCHA budovaný systematicky od roku 2002          
v súlade s normou STN EN ISO 17025. Po úspešnej akreditácii (2004) a reakreditácii (2007) 
je laboratórium držiteľom akreditačného osvedčenia s platnosťou do roku 2011. Toho času je 
akreditovaných 49 analytických metód, ktorými je možné stanoviť 209 ukazovateľov a  8 
metód odberu ovzdušia pre 72 ukazovateľov. V máji 2008 bol vykonaný pravidelný dohľad 
SNAS so zameraním na ukazovatele stanovené chromatografickými metódami (GC a HPLC) 
v potravinách a vo vodách. V súčasnosti OCHA úzko spolupracuje s ostatnými odbormi 
(HŽP, HV a HDM) RÚVZ BB na metodickej a technickej príprave akreditácie odberov vôd 
a potravín.  
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 2008 boli zavedené nové skúšobné metódy na 
stanovenie anorganických aj organických škodlivín v ovzduší (bárium metódou AAS, PAU 
metódou GCMS) a v biologickom materiáli (meď v moči, o-krezol ako metabolit toluénu 
v moči). 
Kontrola kvality (externá a interná) je na OCHA vykonávaná pravidelne za účelom získať 
objektívny dôkaz o spoľahlivosti používaných analytických postupov. V prípade 
indikovaných odchýlok internej kontroly kvality alebo neúspešnosti v medzilaboratórneho 
porovnávania laboratórium OCHA vykoná potrebné nápravné opatrenia. Spoľahlivosť 
používaných  skúšobných metód sa v roku 2008 overovala v 11 medzilaboratórnych 
porovnávacích testoch v rozsahu 85 ukazovateľov.  
 
2. Zabezpečovať činnosť NRC vo verejnom zdravotníctve v oblasti objektivizácie 
faktorov životných podmienok. 
Realizácia:  
Pracovníci OCHA spolupracujú na úlohách nasledovných národných referenčných centier:  
NRC pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov 
nevýrobného charakteru na zdravie populácie:  
V rámci medzinárodného projektu SEARCH ( úloha č. 1.5 Programy a projekty ÚVZ v SR 
pre rok 2008) sa vykonávali merania kvality ovzdušia na vybraných  školách. Počas 
vyučovacieho procesu sa monitorovalo vnútorné ovzdušie, ukazovatele PM10, CO2, CO, 
teplota a vlhkosť vzduchu. Okrem toho bolo odberovou skupinou OCHA vykonaných 72 
odberov vnútorného ovzdušia pre stanovenie parametrov NO2, BTEX a formaldehyd. 
Záverečná správa projektu bude zverejnená v roku 2009.  
Na objektivizovanie expozície tabakovému dymu, najčastejšieho kontaminantu vnútorného 
prostredia budov boli v laboratóriu OCHA zavedené a testované nové metódy odberu 
a stanovenia markerov tabakovému dymu. Sledovanie markerov tabakového dymu  vo 
vnútornom ovzduší, ako významného karcinogénneho faktora v životnom prostredí bolo zo 
strany RÚVZ navrhnuté na ďalšie rozpracovanie do úloh Programov a projektov ÚVZ v SR 
na obdobie 2009-2011.  
NRC pre “ Hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika” 
Na základe aktuálnych požiadaviek z NRC boli v laboratóriách OCHA zavedené nové metódy 
na odber a stanovenie  priemyselných škodlivín v pracovnom ovzduší aj metabolity 
v biologickom materiáli. Konkrétne metódy sú uvedené v predchádzajúcom bode. 
Počas roka 2008 v súčinnosti OPPL a OCHA bolo stanovených 2218 ukazovateľov 
v celkovom počte vzoriek 557 ovzdušia a biologického materiálu za účelom objektivizácie 
osobnej expozície na pracoviskách. 
Okrem laboratórnych výkonov pracovníci OCHA aktívne spolupracujú s NRC na hodnotení 
dokumentácie nových biocídnych látok a prípravkov predkladaných v rámci registračného 
procesu v EÚ. Odborná spolupráca a posudzovanie sa týka  fyzikálno-chemických vlastností 
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látok a analytických metód používaných na stanovenie biocídu a jeho rozkladných produktov  
v zložkách životného prostredia. 
 
3. Vypracovať analýzu a štúdiu uskutočniteľnosti vytvorenia informačnej siete 
laboratórií verejného zdravotníctva, miesta a úlohy laboratórií ÚVZ SR, RÚVZ a NRC. 
Realizácia:  
V rámci Poradného zboru hlavného odborníka pre OCHA a v rámci odborných pracovných 
skupín hlavného odborníka dlhodobo spolupracujeme na zhromažďovaní podkladov pre 
vytvorenie vhodného laboratórneho informačného a manažérskeho systému (LIMS) odborov 
CHA. Laboratórny informačný systém by mal zahrňovať všetky procesy spracovávania 
skúšobných vzoriek od ich príjmu, zberu a získavania analytických údajov, vypracovania 
protokolu o skúške v súlade s požiadavkami normy STN ISO IEC 17025:2005.  Požadovaný 
LIMS by súčasne mal umožniť priebežné vyhodnocovanie a riadenie kvality analýz, efektívne 
a prehľadné skladové hospodárstvo laboratórií (chemikálie, spotrebný materiál) ako 
aj štatistické spracovanie všetkých získaných dát aj s výhľadom na ich využitie v náväznosti 
na informačné systémy ďalších odborov RÚVZ. 
 
J. OBLASŤ LEKÁRSKEJ MIKROBIOLÓGIE 
 
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):  
Vykonanie odberov v niekoľkých lokalitách spádového územia každého z troch virologických 
laboratórií regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Odbery sa vykonajú každý druhý 
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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:    

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. 

V roku 2008 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. Z materiálov, kde bolo ukončené vyšetrenie boli pozitívne dve 
odpadové vody. Izolovanými kmeňmi  boli vírus ECHO 11 z ČOV v okrese Lučenec a  vírus 
ECHO 30 z ČOV v  okrese Dolný Kubín. 

Zároveň boli v tomto roku ukončené izolácie vírusov v odpadových vodách 
odobratých v roku 2007 (por. čísla 80-84/ 2007). Tieto štyri odpadové vody boli vyhodnotené 
ako negatívne. 

 

36



Výsledky vyšetrenia vzoriek odpadových vôd z ČOV 
v Stredoslovenskom regióne za rok 2008. 

Výsledky kultivácie na BK Protoko
-lové 
číslo 

Odberová lokalita Dátum 
odberu RD HEP-2 L20B LEP 

1 Čadca 05.02.08 negat. negat. negat. negat. 

2 BANSKÁ 
BYSTRICA 

05.02.08 negat. negat. negat. negat. 

3 LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ 

05.02.08 negat. negat. negat. negat. 

4 DOLNÝ KUBÍN 05.02.08 negat. negat. negat. negat. 

5 ŽILINA 12.02.08 negat. negat. negat. negat. 

6 POVAŽSKÁ 
BYSTRICA 

12.02.08 negat. negat. negat. negat. 

7 MARTIN 12.02.08 negat. negat. negat. negat. 

8 VEĽKÝ KRTÍŠ-
OPATOVSKÁ 

12.02.08 negat. negat. negat. negat. 

9 VEĽKÝ KRTÍŠ 12.02.08 negat. negat. negat. negat. 

10 ŽIAR NAD 
HRONOM 

19.02.08 negat. negat. negat. negat. 

11 PRIEVIDZA 19.02.08 negat. negat. negat. negat. 

12 RIMAVSKÁ 
SOBOTA 

19.02.08 negat. negat. negat. negat. 

13 Lučenec 19.02.08 negat. negat. negat. negat. 

14 Zvolen 26.02.08 negat. negat. negat. negat. 

15 Banská Bystrica 25.03.08 negat. negat. negat. negat. 
16 Dolný Kubín 25.03.08 negat. negat. negat. negat. 
17 Čadca 25.03.08 negat. negat. negat. negat. 
18 Liptovský Mikuláš 25.03.08 negat. negat. negat. negat. 
19 Martin 01.04.08 negat. negat. negat. negat. 
20 Žilina 01.04.08 negat. negat. negat. negat. 
21 Považská Bystrica 01.04.08 negat. negat. negat. negat. 
22 Veľký Krtíš- 

Opatovská 
01.04.08 negat. negat. negat. negat. 

23 Veľký Krtíš 01.04.08 negat. negat. negat. negat. 
24 Zvolen 08.04.08 negat. negat. negat. negat. 
25 Lučenec 08.04.08 negat. negat. negat. negat. 
26 Žiar nad Hronom 08.04.08 negat. negat. negat. negat. 
27 Prievidza27 08.04.08 negat. negat. negat. negat. 
28 Rimavská Sobota 08.04.08 negat. negat. negat. negat. 
29 Čadca 20.05.08 negat. negat. negat. negat. 
30 Banská Bystrica 20.05.08 negat. negat. negat. negat. 
31 Dolný Kubín 20.05.08 negat. negat. negat. negat. 
32 Liptovský Mikuláš 20.05.08 negat. negat. negat. negat. 
33 Žilina 27.05.08 negat. negat. negat. negat. 
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34 Považská Bystrica 27.05.08 negat. negat. negat. negat. 
35 Martin 27.05.08 negat. negat. negat. negat. 
36 Veľký Krtíš- 

Opatovská 
27.05.08 negat. negat. negat. negat. 

37 Veľký Krtíš 27.05.08 negat. negat. negat. negat. 
38 Žiar nad Hronom 03.06.08 negat. negat. negat. negat. 
39 Zvolen39 03.06.08 negat. negat. negat. negat. 
40 Prievidza 03.06.08 negat. negat. negat. negat. 
41 Lučenec 03.06.08 ECHO 11 negat. negat. negat. 
42 Rimavská Sobota 03.06.08 negat. negat. negat. negat. 
43 Banská Bystrica 15.07.08 negat. negat. negat. negat. 
44 Liptovský Mikuláš 15.07.08 negat. negat. negat. negat. 
45 Čadca 15.07.08 negat. negat. negat. negat. 
46 Dolný Kubín 15.07.08 negat. negat. negat. negat. 
47 Martin 22.07.08 negat. negat. negat. negat. 
48 Žilina 22.07.08 negat. negat. negat. negat. 
49 Považská Bystrica 22.07.08 negat. negat. negat. negat. 
50 Veľký Krtíš 22.07.08 negat. negat. negat. negat. 
51 Veľký Krtíš- 

Opatovská 
22.07.08 negat. negat. negat. negat. 

52 Rimavská Sobota 28.07.08 negat. negat. negat. negat. 
53 Prievidza 29.07.08 negat. negat. negat. negat. 
54 Lučenec 29.07.08 negat. negat. negat. negat. 
55 Žiar nad Hronom 29.07.08 negat. negat. negat. negat. 
56 Zvolen 29.07.08 negat. negat. negat. negat. 
57 Dolný Kubín 16.09.08 ECHO 30 negat. negat. negat. 
58 Liptovský Mikuláš 16.09.08 negat. negat. negat. negat. 
59 Banská Bystrica 16.09.08 negat. negat. negat. negat. 
60 Čadca 16.09.08 negat. negat. negat. negat. 
61 Martin 23.09.08 negat. negat. negat. negat. 
62 Považská Bystrica 23.09.08 negat. negat. negat. negat. 
63 Žilina 23.09.08 negat. negat. negat. negat. 
64 Veľký Krtíš 23.09.08 negat. negat. negat. negat. 
65 Veľký Krtíš- 

Opatovská 
23.09.08 negat. negat. negat. negat. 

66 Rimavská Sobota 30.09.08 vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa
67 Prievidza 30.09.08 negat. negat. negat. negat. 
68 Lučenec 30.09.08 negat. negat. negat. negat. 
69 Žiar nad Hronom 30.09.08 negat. negat. negat. negat. 
70 Zvolen 30.09.08 negat. negat. negat. negat. 
71 Čadca 11.11.08 vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa
72 Dolný Kubín 11.11.08 vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa
73 Liptovský Mikuláš 11.11.08 negat. negat. negat. negat. 
74 Banská Bystrica 11.11.08 negat. negat. negat. negat. 
75 Martin 18.11.08 negat. negat. negat. negat. 
76 Považská Bystrica 18.11.08 negat. negat. negat. negat. 
77 Žilina 18.11.08 negat. negat. negat. negat. 
78 Veľký Krtíš- 

Opatovská 
18.11.08 negat. negat. negat. negat. 
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79 Veľký Krtíš 18.11.08 negat. negat. negat. negat. 
80 Žiar nad Hronom 24.11.08 vyšetr. sa vyšetr. sa negat. negat. 
81 Zvolen 25.11.08 vyšetr. sa vyšetr. sa negat. negat. 
82 Lučenec 25.11.08 vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa negat. 
83 Prievidza 25.11.08 vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa
84 Rimavská Sobota 25.11.08 vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa vyšetr. sa

 
Úloha 8.5 
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: 

Virologická kultivácia bola vykonávaná v súlade so štandardnými virologickými 
technikami a v súlade s manuálom SZO. Vzorky boli odoberané počas chrípkovej 
sezóny 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) a na 8-10 dňové kuracie embryá. U každej vzorky boli vykonané najmenej tri pasáže 
na bunkových kultúrach alebo na kuracích embryách, 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.  
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Inokulované 8-10 dňové kuracie zárodky boli inkubované 2-3 dni pri 34°C. Následne 
bola vykonaná hemaglutinácia s tekutinou vytiahnutou z vajíčok na troch druhoch červených 
krviniek, rovnakým spôsobom ako pri bunkových kultúrach. 
 
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 viažúcou 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 Sevafarma, 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 
vykoná diferenciálna diagnostika pomocou biochemických reakcií, aglutinácie a pomocou 
real-time PCR na oddelení molekulárnej biológie. 
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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.  

 
Vyhodnotenie sledovania cirkulácie vírusov chrípky pomocou virologickej kultivácie v 

roku 2008 na RÚVZ Banská Bystrica 
 

Lekár RÚVZ 
Sentinelový(SPL)/iný 

Počet 
odberov  

Z toho 
pozitívnych 

SPL pre dospelých   
SPL pre deti   

Čadca  

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne)   
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SPL pre dospelých 3  
SPL pre deti   

Dolný 
Kubín 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 4  
SPL pre dospelých 3 1 
SPL pre deti   

Liptovský
Mikuláš 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 3 2 
SPL pre dospelých 1  
SPL pre deti   

Martin 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 21 6 
SPL pre dospelých   
SPL pre deti 3 1 

Žilina  

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 2  
SPL pre dospelých 25 8 
SPL pre deti 6 2 

Banská 
Bystrica 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 12  
SPL pre dospelých 6  
SPL pre deti 13 6 

Lučenec 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 9 7 
SPL pre dospelých   
SPL pre deti 14 2 

Rimavská 
Sobota 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 20 11 
SPL pre dospelých   
SPL pre deti   

Veľký 
Krtíš 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 3 2 
SPL pre dospelých   
SPL pre deti   

Zvolen 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 9 2 
SPL pre dospelých 2 1 
SPL pre deti 8 4 

Žiar nad 
Hronom 

Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 4 1 
Revúca Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne 8 7 
Poprad Iní (nesentineloví lekári-kumulatívne   

SPL pre dospelých 40 10 
SPL pre deti 44 15 

Spolu 

Iní (nesentineloví lekári 95 38 
Spolu všetci 179 63 
*u jedného materiálu nie je ukončené vyšetrovanie 

 
 

Vyhodnotenie diferenciálnej diagnostiky respiračných ochorení  
molekulárno-biologickými metódami v roku 2008 

 
Obdobie Vyšetrované agens Počet vzoriek Z toho pozitívnych Nevyšetrených 
01.01.2008-31.12.2008 Chrípka A 245 61 - 
01.01.2008-31.12.2008 Chrípka B 245 28 - 
01.01.2008-31.12.2008 Parachrípka 45 0 28 
01.01.2008-31.12.2008 RSV 92 6 - 
01.01.2008-31.12.2008 Adenovírus 115 4 - 
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01.01.2008-31.12.2008 Bordetella pertussis 
Bordetella parapertussis 

168 
168 

6 
0 

- 
- 

01.01.2008-31.12.2008 Chlamydia pneumoniae 122 2 - 
01.01.2008-31.12.2008 Mycoplasma pneumoniae 98 0 - 
01.01.2008-31.12.2008 Streptococcus pneumoniae 1016 266 - 
01.01.2008-31.12.2008 Pneumocystis carinii 109 0 - 
Spolu všetkých vzoriek 2423 373 28 

 
 

Vyhodnotenie diferenciálnej diagnostiky respiračných ochorení 
kultivačnými metódami v roku 2008 

 
rok 2008 
 
Obdobie 01.01.2008-31.12.2008 
Vyšetrovaný materiál Tampón tonzíl Tampón nosa 
Počet vzoriek 457 459 
Z toho pozitívnych 44 78 
 

Prehľad pozitívnych nálezov kultivačných vyšetrení 
za obdobie 01.01.2008-31.12.2008 

 
                  Vyšetrovaný 
materiál 
Agens 

Tampón tonzíl Tampón nosa 

Staphylococcus aureus 17 27 
Haemophilus influenzae 1 10 
Streptococcus agalactiae 20 - 
Proteus mirabilis - 2 
Pseudomonas aeruginosa 2 - 
Streptococcus anginosus 3 - 
Escherichia coli-
hemolytické  

- 1 

Streptococcus pyogenes 4 1 
Streptococcus pneumoniae 6 34 
Candida sp. 1 - 
Branhamella catharalis 1 9 

 
 

1. Maďarová, L., Feiková, S., Kissová, R., Klement, C., Blaškovičová, H., Takáč, B., 
Dluholucký S.: Polymerase Chain Reaction (PCR) – an Efficient Tool for Diagnosis 
of Influenza and Acute Respiratory Illnesses during Influenza Season. Cent Eur J 
Publ Health, 2008, Vol. 16(2): 59-64 

2. Feiková S, Klement C. Pulzná elektroforéza a jej využitie.  
Klin mikrobiol inf lék 2007;13(6):236-241 
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K. 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 v problematike verejného zdravotníctva. Odborní 
zamestnanci RÚVZ sa podieľajú na príprave koncepčných materiálov SZU a  taktiež 
zabezpečujú priamo výuku v  jednotlivých špecializačných odboroch. Pracovníci RÚVZ 
pripravili odborné texty do učebnice „Verejné zdravotníctvo“ a do skrípt „Hodnotenie, 
riadenie a komunikácia zdravotných rizík“.  
V roku 2008 slúžili už k výučbe študentov magisterského štúdia na Fakulte verejného 
zdravotníctva skriptá „Hodnotenie, riadenia a komunikácia zdravotných rizík“, ktorých 
autormi sú Kvetoslava Koppová, Eleonóra Fabiánová, a  Drímal Marek (zamestnanci RÚVZ). 
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 kapitoly týkajúce sa spracovávania údajov a štatistických 
analýz v epidemiologických štúdiách do skrípt epidemiológia, základy a metódy.  
Popri výučbe v pregraduálnom štúdiu v oblasti environmentálneho zdravia, hodnotenia 
zdravotných rizík, mimoriadnych udalostí, hygieny, epidemiológie, mikrobiológie a ekológie 
človeka sa venovala pozornosť aj vypracovávaniu posudkov na bakalárske a magisterské 
práce; vykonáva sa práca školiteľov pre doktorandov a jednu 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. Vzájomné podmienky sú upravené v písomnej dohode o zriadení výučbových 
základní uzavretej medzi SZU a RÚVZ. 
Za sledované obdobie špecializačné štúdium na úseku verejného zdravotníctva SZU 
v Bratislave absolvuje 6 zamestnankýň RÚVZ, doktorandské štúdium absolvujú 4 
zamestnankyne, do prípravy na výkon práce v zdravotníctve boli zaradené 3 zamestnankyne. 
Zamestnankyne majú na RÚVZ zabezpečené zodpovedajúce podmienky. 
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Celkovo bolo na praxi na RÚVZ 60 študentov študijného zamerania: verejné zdravotníctvo, 
environmentálna chémia, chémia a environmentálna mikrobiológia; a v pregraduálnom štúdiu, 
traja lekári a jeden iný VŠ  v rámci špecializačného štúdia.   
 
Práca školiteľov v doktorandskom štúdiu:   
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. vedie 2 doktorandov (zamestnanci RÚVZ v B.Bystrici)  
 
Výučba na FVZ SZU Bratislava:  
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., MUDr. Ľubica 
Hettychová,  RNDr. Zuzana Klöslová, PhD.: 
- Hodnotenie zdravotného rizika 1. ročník magisterského štúdia  

 
MUDr. Mária Avdičová, PhD.  
- Epidemiológia chronických ochorení  
 
MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. 
Hygiena zdravotníckych zariadení 2. ročník bakalárskeho štúdia (vyžiadané prednášky)  
 
MUDr. Cyril Klement, CSc., MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., MUDr. Pavol Adámek:  
- Manažment mimoriadnych situácií  vo verejnom zdravotníctve 

 
Výučba na FZ SZU v Banskej Bystrici  
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Cyril Klement, 
CSc. - Hygiena, epidemiológia, mikrobiológia (bakalárske štúdium) 
 
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. - Zdravie pri práci - magisterské štúdium  
 
RNDr. Františka Hrubá, PhD. -  Štatistika / bakalárske štúdium  
 
MUDr. Cyril Klement, CSc. - Lekárska mikrobiológia  
 
Oponovanie vedecko–výskumných úloh :  Ing. Ľudmila Auxtová  - 3  
Oponovanie atestačnej práce:  MUDr. Mária Avdičová, PhD. - 1 
Oponovanie bakalárskych prác: (7) 
MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., MUDr. Kvetoslava 
Koppová, PhD. 
 
Oponovanie doktorandských prác: (4) 
MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.  
 
Účasť v skúšobných komisiách: 
Bakalárske skúšky na FVZ:  
MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.,  MUDr. Kvetoslava 
Koppová, PhD.  
Rigorózne skúšky - MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. 
Doktorandské obhajoby: 
MUDr. Mária Avdičová, PhD. - 3 doktorandky 
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. - špecializačné skúšky  
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V rámci spolupráce s Prírodovedeckou fakultou UMB (PF UMB) Banská Bystrica a SZU -  
Fakultou verejného zdravotníctva Bratislava v roku 2008 bola spolupráca orientovaná na 
odborné konzultácie a vzdelávanie pre vysokoškolských študentov a vzdelávanie pre 
pedagógov.  
V oblasti školiteľstva k diplomovým prácam bolo poskytnutých 12 konzultácií (MUDr. 
Katarína Slotová) 3 študentkám na nasledovné témy:  
-  Prevencia závislostí a životný štýl vysokoškolákov v okrese Banská Bystrica (PF UMB)  
-  Longitudinálna štúdia výskytu obezity a stravovacie návyky u detí v okrese B.Bystrica  
    (PF UMB) 
Objektivizácia stavu orálneho zdravia vo vzťahu k stravovacím a hygienickým návykom 
u detí vidieckej populácie v okrese Banská Bystrica.(SZU-FVZ) 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Bardejove 
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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  sme plnili prioritu č. 1, ktorá spočívala  v sledovaní kvality pitnej 
vody z verejných  vodovodov v rámci monitoringu  a v rámci výkonu štátneho zdravotného 
dozoru ( ďalej len ŠZD ) a v sledovaní kvality vody na kúpanie v rámci výkonu ŠZD.  
Zo 192  vyšetrených  vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov  bolo 8 vzoriek 
nevyhovujúcich po mikrobiologickej stránke ( Escherichia coli, koliformné baktérie,  
enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 22 oC a kultivovateľné 
mikroorganizmy pri teplote 37 oC ).   Ani v jednom prípade nešlo o hrubú mikrobiologickú 
závadnosť a opakovane vyšetrené vzorky vôd boli vyhovujúce.   Po chemickej stránke 
nevyhovovalo 10  vzoriek ( voľný chlór, železo a bór ). V súvislosti s opakovaným 
prekročením najvyššej medznej hodnoty ukazovateľa bór  vo verejnom vodovode Kurima – 
Dubinné bol  pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Závod Bardejov  vydaný 
pokyn na odstránenie uvedeného nedostatku.  
      Kvalita vody na kúpanie  sa monitorovala   z  výsledkov laboratórnych rozborov vzoriek 
vôd, ktoré  boli odobraté zamestnancami RÚVZ Bardejov a vyšetrené RÚVZ Prešov na 
základe objednávok prevádzkovateľov kúpalísk resp. bazénov a v rámci ŠZD .   Celkové bolo 
vyšetrených  - 76  vzoriek vôd, z toho v rámci ŠZD 6 vzoriek.   Z uvedeného počtu bolo 10 
vzoriek  nevyhovujúcich po mikrobiologickej stránke ( Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa,  koliformné baktérie, konzumenty ) a 18 vzoriek po chemickej stránke ( voľný 
chlór, viazaný chlór a  teplota ). Opakovane bola zistená mikrobiologická závadnosť len 
v jednom prípade – rehabilitačný bazén v Bardejovských Kúpeľoch. V súvislosti s touto 
skutočnosťou bol  pre Bardejovské Kúpele, a.s., vydaný pokyn na odstránenie uvedeného 
nedostatku.  Za účelom riešenia tejto problematiky a vylepšenia celkovej situácie 
v prevádzkovaní rehabilitačného bazéna prevádzkovateľ navrhuje začiatkom roka 2009  
rekonštrukciu   dispozičného riešenia príchodu do bazénu  a odchodu z bazénu,  úpravu 
technológie na dezinfekciu vody, ktorá je už zastarala a stavebné úpravy povrchu stien 
bazénovej haly.    
       Na zjednanie nápravy v súvislosti s prekročením medzných hodnôt uvedených 
chemických ukazovateľov boli prevádzkovatelia kúpalísk upozornení hneď pri odbere vzoriek 
vôd.  Dôsledky nevyhovujúcej kvality pitnej vody a bazénovej vody na zdravie sme 
nezaznamenali.  

 
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 (   33 ) .   
Meranie hluku v rámci štátneho zdravotného dozoru sa nevykonávalo.  
V súvislosti s prekročením prípustnej hodnoty hluku z kotolne K-09 Bardejov, 
nachádzajúcej sa v blízkosti obytnej zástavby ( meranie vykonané RÚVZ Prešov na základe 
objednávky prevádzkovateľa kotolne ) bol pre prevádzkovateľa tejto kotolne -  
BARDTERM s.r.o., Moyzesova, Bardejov vydaný pokyn, ktorým mu bola uložená 
povinnosť zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia 
a neprekročila prípustné hodnoty s termínom  do konca r. 2008 ( posudzovaná hodnota 
LR,Aeq.n na meracom mieste bola  46,2 dB,  prípustná hodnota LR,Aeq.n,p =  45 dB ).   
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Dňa 24.10.2008 bolo na RÚVZ Bardejov doručené oznámenie prevádzkovateľa,  že boli 
urobené patričné stavebné úpravy za účelom zníženia hlučnosti a podaná objednávka na 
RÚVZ Prešov na opakované meranie hlučnosti z tejto kotolne. RÚVZ Prešov vykoná meranie 
až v januári 2009. 

  
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,  nariadení opatrení na zákaz používania pitnej vody v siedmich  verejných vodovodoch 
a zabezpečení náhradného zásobovania pitnou v súvislosti s povodňami  ( Malcov, Kružľov, 
Gerlachov, Šiba, Mokroluh, Vyšný Kručov a Lukov ), v poskytovaní informácii na vykonanie 
potrebných opatrení v  súvislosti so zaplavenými vodnými zdrojmi ( verejné vodovody 
a domové studne ), uložení opatrenia na zákaz používania vody ako pitnej na mieste výkonu 
ŠZD v súvislosti s jej prechlórovaním ( vodovod Bogliarka ),  poradenskej činnosti (11), 
prednáškovej činnosti (3) a  publikačnej činnosti (1). O poskytnutie informácii resp. 
poradenstva v oblasti pitnej vody pri príležitosti sv. dňa vody nebol na RÚVZ Bardejov ani 
jeden záujemca aj napriek tomu, že o tejto skutočnosti bola verejnosť informovaná 
v regionálnej tlači a televízii.  
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  
      

V rámci monitoringu kvality pitných vôd v spotrebisku , ktorý sa vykonáva podľa 
vypracovaného harmonogramu bolo vyšetrených 162 vzoriek pitných vôd a z toho v rozsahu  
úplnej analýzy 30 vzoriek ( stanovenie  53 ukazovateľov). Z uvedeného počtu vzoriek bolo 7 
vzoriek nevyhovujúcich po mikrobiologickej stránke ( Vaniškovce – koliformné baktérie, 
Šiba - kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 37 oC, Hankovce – E. coli, koliformné 
baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 37 oC, Olšavce – kolifomné baktérie, 
Zlaté -  Escherichia  coli, koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 37 
oC, Mihaľov – Escherichia coli, enterokoky, koliformné baktérie a kultivovateľné 
mikroorganizmy pri teplote 22 oC a Petrová – koliformné baktérie ). Ani v jednom prípade 
nešlo o hrubú mikrobiologickú závadnosť a opakovane vyšetrené vzorky vôd vyšetrené  
v rámci ŠZD boli vyhovujúce.  Po chemickej stránke nevyhovovalo 7  vzoriek ( 4 vzorky pre 
prekročenie medznej hodnoty voľného chlóru - Frička, Raslavice, Kurov a Poliakovce, 2 
vzorky  pre  prekročenie najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli bór Kurima – Dubinné a 1 
v ukazovateli železo – Snakov ).                      
V súvislosti s opakovaným prekročením najvyššej medznej hodnoty ukazovateľa bór  vo 
verejnom vodovode Kurima – Dubinné bol  pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, 
a.s., Závod Bardejov  vydaný pokyn na odstránenie uvedeného nedostatku ( max. zistená 
hodnota bola 0,492 mg/l ).    
V okrese máme len jeden verejný vodovod, z ktorého je zásobovaných viac ako 5000 
obyvateľov ( zásobovaná oblasť Bardejov – Bardejovské Kúpele ).   
       Kvalita vody na kúpanie  sa monitorovala   z  výsledkov laboratórnych rozborov vzoriek 
vôd, ktoré  boli odobraté zamestnancami RÚVZ Bardejov a vyšetrené RÚVZ Prešov na 
základe objednávok prevádzkovateľov kúpalísk resp. bazénov a v rámci ŠZD .   Celkové bolo 
vyšetrených  - 76  vzoriek vôd, z toho v rámci ŠZD 6 vzoriek.   Z uvedeného počtu bolo 10 
vzoriek  nevyhovujúcich po mikrobiologickej stránke ( krytá plaváreň v Bardejove - 
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Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, bazén ZŠ Raslavice -  Staphylococcus 
aureus, konzumenty, bazén Hotela Bellevue Mihaľov - Staphylococcus aureus, rehabilitačný 
bazén v Bardejovských Kúpeľoch - Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
koliformné baktérie, vaňa Whirpool v Kúpeľnom dome v Bardejovských Kúpeľoch - 
Pseudomonas aeruginosa )  a 18 vzoriek po chemickej stránke ( krytá plaváreň,  hotel 
Bellevue, rehabilitačný  bazén  – viazaný chlór, voľný chlór , Whirpool – viazaný chlór, 
detský bazén na Družstevnej ul. v Bardejove – teplota ).  Opakovane bola zistená 
mikrobiologická závadnosť len v jednom prípade – rehabilitačný bazén v Bardejovských 
Kúpeľoch. V súvislosti s touto skutočnosťou bol  pre Bardejovské Kúpele, a.s., vydaný pokyn 
na odstránenie uvedeného nedostatku.  Za účelom riešenia tejto problematiky a vylepšenia 
celkovej situácie v prevádzkovaní rehabilitačného bazéna prevádzkovateľ navrhuje začiatkom 
roka 2009  rekonštrukciu   dispozičného riešenia príchodu do bazénu  a odchodu z bazénu,  
úpravu technológie na dezinfekciu vody, ktorá je už zastarala a stavebné úpravy povrchu stien 
bazénovej haly.    
   Na zjednanie nápravy v súvislosti s prekročením medzných hodnôt uvedených 
chemických ukazovateľov boli prevádzkovatelia kúpalísk upozornení hneď pri odbere vzoriek 
vôd. Dôsledky nevyhovujúcej kvality pitnej vody a bazénovej vody na zdravie sme 
nezaznamenali.  
 
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 171 zamestnancov, ktorí 
vykonávajú prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie z hľadiska zdravotných rizík  a to u 13 
zamestnávateľov. V roku 2008 bolo vydaných 8  rozhodnutí na zaradenie pracovných činností 
do kategórie rizikových prác:  
1/. KFŠ – DELTA, s.r.o., ul.  Štefánikova 78, Bardejov - výrobná hala strojárenskej výroby,  
2/. KAMAX k.s., Priemyselná 3752, Bardejov - kaliareň - výrobná hala strojárskej výroby,  
3/. PLASTTIME, s.r.o., Duklianska 3750/20/A, Bardejov – výroba plastových a hliníkových   
     okien a dverí,  
4/. Ján Falat, Partizánska 23, Bardejov – stolárska dielňa, 
5/. LESPOL – OLH, s.r.o. Bardejov, Duklianska 38, Bardejov – drevovýroba, 
6/. KOVO spol. s r.o., Čergovská 539, Raslavice – kovovýroba, 
7/. B.K. Prešov, spol. s r.o., Košická 2, Prešov – dielňa generálnych opráv karosérií, 
8/. HERSTEK MILAN spol. s r.o., Štefánikova 2900, Bardejov –drevárska výroba, 
z ktorých  7 rozhodnutí bolo vydaných pre nové organizácie a 1 rozhodnutie pre KOVO spol. 
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, respektíve koncom roka 2007 a podali návrh na zaradenie pracovných činností 
do kategórie rizikových prác na základe vykonaného kvalitatívneho a kvantitatívneho 
zisťovania zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia ako aj na 
základe hodnotenia zdravotných rizík.   
 16 rozhodnutí 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 
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kategórie 2 na základe aktuálnych  posúdení  rizík a vypracovaní nových posudkov o riziku. 
Týkalo sa to firmy TORNO, s.r.o., Jiráskova 15, Bardejov – kovovýroba, rizikový faktor: 
hluk, Jaroslav Šoltýs – MIJAŠ, Fričkovce – spracovanie dreva, rizikový faktor: hluk a 14 
poľnohospodárskych organizácií, ktoré vykonávajú chemickú ochranu rastlín, rizikový faktor:  
chemické faktory - agrochemikálie. 
 V roku 2008 porovnaním s rokom 2007  nastal pokles počtu zamestnancov 
vykonávajúcich rizikové práce  v okrese Bardejov  o 107 zamestnancov. Aj napriek novým 
rizikovým prácam pokles nastal jednak  z dôvodu prehodnotenia kategórií rizikových prác 
a ich preradenia z kategórie 3 do kategórie 2 u 16 právnych subjektov a jednak z hľadiska 
obmedzenia výroby v podnikoch  ku koncu roku 2008 z dôvodu finančnej krízy. 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sledujeme výsledky a intervaly 
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do 
pracovného procesu na základe posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu lekármi pracovnej 
zdravotnej služby. Je možné konštatovať, že intervaly LPP vo vzťahu k práci sú vykonávané 
v súlade s legislatívou. 
 
 Znižovanie zdravotných rizík z  veľmi jedovatých  a jedovatých látok  a prípravkov  
 

V rámci štátneho zdravotného dozoru sme sa pri previerkach zameriavali  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 Slovenskej 
republiky č. 300/2007 Z.z..  
Previerky boli zamerané 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, poskytovanie OOPP zamestnancom a ich  používanie, zabezpečenie 
preventívnej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov a pod. U 14 poľnohospodárskych 
organizáciách, ktoré vykonávajú chemickú ochranu rastlín, boli rizikové práce po 
prehodnotení z hľadiska zdravotných rizík preradené z kategórie 3 do kategórie 2 na základe 
aktuálnych  posúdení mier rizík a vypracovaných aktuálnych posudkov o riziku /rizikový 
faktor: chemické faktory - agrochemikálie/. 

V roku 2008 boli vydané 2 rozhodnutia na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými 
látkami a prípravkami a zároveň  schválené prevádzkové poriadky pre prácu s chemickými 
faktormi  a to pre NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov - oddelenie laboratórií životného prostredia  
a PPD Bardejov – sklad prípravkov na ochranu rastlín. V oboch prípadoch majú vedúci 
zamestnanci osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami 
a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami. 

 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych  a mutagénnych  faktorov  vrátane 
azbestu 

  Práca s cytostatikami v onkologickej ambulancii / 1 lekár, 2 sestry /  NsP Sv. 
Jakuba, n. o., Bardejov je z hľadiska zdravotných rizík zaradená do tretej kategórie. 
V roku 2008 bolo spotrebovaných 6 423 ampuliek, čo je o 2 332 ampuliek viac ako 
v roku 2007. 

 
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme sa v roku 2008 zameriavali  aj  na 

vyhľadávanie pracovných postupov  spojených s expozíciou chemickým karcinogénom 
a mutagénom a  to hlavne v nových drevospracujúcich prevádzkach, kde sa pracuje aj 
s tvrdým drevom / dub, buk/, ktorých pevný aerosól je podľa nariadenia vlády SR č. 356/2006 
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Z.z.  o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym 
a mutagénnym faktorom pri práci v znení  nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z.z. dokázaný 
karcinogén pre ľudí. 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 roku 2008 bolo  RÚVZ so sídlom v Bardejove vydané 1 rozhodnutie pre firmu 
RONAR s.r.o., Szakkayho 1, Košice na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich 
azbest z objektu Elektrickej stanice Bardejov. Uvedená firma predložila oprávnenie vydané 
Úradom verejného zdravotníctva SR s platnosťou do konca roku 2011. 
 
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 2008  sme šetrili jedno podozrenie na chorobu z povolania z hľadiska DNJZ vo 
výrobnej prevádzke  Stanislav Jančuš –DREVIT, Raslavice, zameranej  na výroby nábytku 
z drevotriesky. 
 
 Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s  prácou  a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenia zdravia z práce   so zameraním na ochorenia chrbtice 

 
V roku 2008 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 roku 2008 sme zisťovali priestorové podmienky na pracoviskách so zobrazovacími 
jednotkami ako aj požiadavky na pracovné miesto a jeho usporiadanie  v 39  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 overovalo poskytovanie informácií 
zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami zo strany 
zamestnávateľov, z ktorých sa zistilo, že: 
- asi polovica respondentov využíva ZJ viac ako polovicu pracovnej zmeny 
- väčšina respondentov mala vedomosti o vplyve ich práce a pracovných podmienok so ZJ 

na zdravie 
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- respondenti by uprednostnili spôsob získavania informácií účasťou na školeniach 
- všetci zamestnanci majú možnosť prerušiť prácu so ZJ v určených časových intervaloch. 
- 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 aproximačných nariadení vlády SR a vyhlášok MZ SR 
k zákonu NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 

Vychádzajúc z podmienok nášho regiónu sme si stanovili úlohu: „Hodnotiť psychickú 
pracovnú záťaž pedagógov na Špeciálnych školách v našom okrese“ z dôvodu vyššej 
populácie rómskeho obyvateľstva nášho okresu. 

V prvom polroku  2008  sme  rozdali dotazníky informovanosti zamestnancov  na 
zisťovanie psychickej pracovnej záťaže na pracoviskách a MEISTEROV dotazník  na 
hodnotenie neuropsychickej záťaže. Dotazníky boli rozdané pedagógom ŠZŠ v Zborove, ŠZŠ 
v Bardejove a ZŠ v Raslaviciach / pre porovnanie so špeciálnymi základnými školami/, ktoré 
boli vyplnené  a vrátené len zo ŠZŠ Zborov / 9 / a zo ZŠ Raslavice / 26 /. Pedagógovia zo 
ŠZŠ Bardejov odmietli vyplniť uvedené dotazníky. V súčasnosti máme vyhodnotené 
MEISTER  dotazníky. V tejto úlohe budeme pokračovať aj v roku 2009, ale pre štatistickú 
významnosť súboru je potrebné rozšíriť počet pedagógov, ktorí by boli ochotní spolupracovať 
pri plnení uvedenej úlohy.  
 
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..   
 Hlavne firmy, ktoré pri svojej činností vykonávajú práce zaradené do tretej a štvrtej 
kategórie rizikových prác, majú podpísané zmluvy na vykonávanie preventívnych 
a ochranných služieb dodávateľským spôsobom. 
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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 a úradnej kontroly potravín 
Štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín sme vykonávali podľa  vypracovaného 

plánu úradnej kontroly na rok 2008, 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. 
Bolo vykonaných 497 kontrol, z toho v rámci úradnej kontroly potravín  142 a v rámci ŠZD 
355. Kontroly boli vykonané podľa vypracovaného plánu práce na rok 2008 v zariadeniach : 
ZSS ústavne vyvarujúce – 17, ZSS ústavné nevyvarujúce - 3, ZSS uzavreté vyvarujúce - 13,  
ZSS uzavreté nevyvarujúce – 10, ZSS otvorené vyvarujúce – 83, ZSS otvorené nevyvarujúce 
– 141, ZSS – rýchle občerstvenie – 13, ZSS sezónne – 16, stánkový predaj – 40, výrobne 
cukrárskych výrobkov – 25, výrobne zmrzliny – 12, predaj cukrárskych výrobkov – 19, predaj 
zmrzliny – 11, výroba lahôdkárskych výrobkov – 5, predaj lahôdkárskych výrobkov – 21, 
predaj potravín – 26, predaj kozmetických výrobkov a PBÚ – 19, predaj potravín na osobitné 
výživové účely – 21, iné výrobne a veľkosklady – 2. 
Bolo odobratých spolu 334 vzoriek potravín, 20 vzoriek kozmetiky, 3 vzorky materiálov 
a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami – spolu 357 vzoriek. Hygienickým 
požiadavkám pre mikrobiologickú kontamináciu nevyhovelo 12 vzoriek potravín a 2 vzorky 
kozmetiky.  
  
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 a dôchodcov v Domove dôchodcov a 
to formou prednášok a besied. V zariadeniach pre deti a mládež bolo vykonaných 12 
prednášok a 15 besied 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 5 prednášok pre 
dôchodcov a 18 prednášok pre tehotné ženy v rámci klubu matiek. 
 
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 
zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre 
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celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové 
doplnky. 
Úradná kontrola bola vykonaná v 44 cukrárenských výrobniach a predajniach, v 26 

lahôdkárskych výrobniach a predajniach, v 33 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 : 
- lahôdkárske výrobky – 42 vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie, z toho 7 vzoriek z 

procesu výroby (1 vzorka nevyhovela mikrobiologickým požiadavkám pre prekročenie 
počtu koliformných mikroorganizmov, E. coli a kvasiniek), z procesu predaja 35 vzoriek 
(2 vzorky nevyhoveli pre prítomnosť Listeria monocytogenes). Chemicky bolo 
analyzovaných 34 vzoriek (obsah konzervačných látok a pH), výsledky laboratórnych 
rozborov boli vyhovujúce. 

- cukrárske výrobky - 47 vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie, z toho 25 z procesu výroby 
(1 vzorka nevyhovela mikrobiologickým požiadavkám pre prekročenie počtu koliformných 
mirkoorgamizmov) a 22 z procesu predaja (všetky vzorky vyhoveli hygienickým 
požiadavkám). Chemicky bolo vyšetrených 39 vzoriek (prítomnosť syntetických farbív 
a náhradných sladidiel), výsledky rozborov boli vyhovujúce. 

- zmrzlina – 30 vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie, z toho 19 vzoriek z procesu výroby 
(6 vzoriek nevyhovelo hygienickým požiadavkám pre zvýšený počet plesní, kvasiniek 
a Enterobacteriaceae) a 11 z procesu predaja. Chemicky bolo vyšetrených 27 vzoriek 
(prítomnosť syntetických farbív), výsledky rozborov boli vyhovujúce. 

- detská výživa – bolo odobratých 92 vzoriek z distribučnej siete, z toho 76 vzoriek bolo  
vyšetrených na obsah dusičnanov a dusitanov, 4 vzorky potravín na výživu dojčiat 
a malých detí na báze ovocia a obilia na vyšetrenie mykotoxínov (patulín a aflatoxín) a 11 
vzoriek detskej výživy na mliečnom základe na vyšetrenie mikrobiologického rizika. 
Vyšetrované vzorky v sledovaných ukazovateľoch vyhoveli. 

- potraviny na osobitné výživové účely - boli odobraté 2 vzorky bezgluténových potravín na 
prítomnosť gluténu z distribučnej siete. Vyšetrované vzorky v sledovaných ukazovateľoch 
vyhoveli. 

- výživové doplnky - boli odobraté 4 vzorky na vyšetrenie chemického rizika z distribučnej 
siete. Vyšetrované vzorky v sledovaných ukazovateľoch vyhoveli. 

 
5. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov s osobitným 

zameraním na alergény a zakázané látky. 
Kontrola kozmetických výrobkov na obsah alergénov a zakázaných látok vychádzala 

z usmernenia na výkon ŠZD nad kozmetickými výrobkami. Túto úlohu sme splnili podľa 
stanoveného časového harmonogramu na výkon ŠZD nad kozmetickými výrobkami. 
V súvislosti s touto úlohou bolo odobratých 5 vzoriek kozmetických výrobkov na prítomnosť 
zakázaných látok. Výsledky laboratórnych rozborov boli vyhovujúce.  
 
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. 
Na tejto úlohe sme sa podieľali odoberaním vzoriek podľa stanoveného časového 

harmonogramu plánu odberu vzoriek v rámci úradnej kontroly na rok 2008. V roku 2008 sme 
odobrali : 
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- 76 vzoriek detskej výživy s obsahom mrkvy a listovej zeleniny na vyšetrenie obsahu 
dusičnanov a dusitanov,  

- 4 vzorky potravín na výživu dojčiat a malých detí na báze ovocia a obilia na vyšetrenie 
mykotoxínov (patulín a aflatoxín),  

- 1 vzorka potraviny na výživu dojčiat a malých detí na báze mlieka na vyšetrenie obsahu 
rezíduí prípravkov na ochranu rastlín,   

- 1 vzorka cereálneho výrobku s obsahom škorice na vyšetrenie prítomnosti kumarínu. 
- 44 vzoriek potravín bolo vyšetrených na obsah ťažkých kovov (44 vzoriek na obsah Cd, 41 

na obsah Pb, 29 na obsah Hg). Výsledky laboratórnych rozborov boli negatívne. 
 
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 boli doručené 2 hlásenia RAPID ALERT o nebezpečných potravinách 

a 17 hlásení  RAPEX o výskyte nebezpečnej kozmetiky v obchodnej sieti. Na základe týchto 
hlásení sme vykonali kontroly v distribučnej sieti resp. v zariadeniach spoločného 
stravovania. Výskyt týchto výrobkov nebol v našom okrese zistený. 
 
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 ročného plánu 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 497 kontrol, z toho v rámci úradnej kontroly potravín  142 a v rámci štátneho 
zdravotného dozoru 355 kontrol.  
 
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 realizovaných 15  besied a  12 prednášok 
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. Okrem toho bolo 7 besied na túto tému vykonaných so skupinami detí 
a mládeže v rámci dňa otvorených dverí RÚVZ. Zdravotno-výchovné pôsobenie v tomto 
smere sa vykonáva permanentne  v rámci  výkonu štátneho zdravotného dozoru 
v zariadeniach pre deti a mládež. Do zariadení pre deti a mládež, ale aj účastníkom zdravotno-
výchovných akcií sú rozdávané zdravotno-výchovné materiály (letáky a pod.) o zdravej 
výžive detí.  
 
Úloha č. 2 
Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy  
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Táto úloha bola realizovaná hlavne v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 

v školských stravovacích zariadeniach. Pri hygienických kontrolách boli preverované jedálne 
lístky z hľadiska ich časovej štruktúry a obsahovej štruktúry pokrmov. Zo štyroch zariadení 
spoločného stravovania boli odobrané jedálne lístky za mesiac máj za účelom posúdenia 
pestrosti stravy a dodržiavania zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v školskom 
stravovaní. Na základe výsledkov možno konštatovať, že pripravované pokrmy sa v jednom 
mesiaci opakujú iba ojedinelé, koeficient pestrosti stravy bol v hodnotách  0,9 – 1 a  jedálne 
lístky boli vypracované v súlade s vyššie uvedenými zásadami. S výsledkami boli vedúce 
predmetných zariadení oboznámené s  odporučením zvýšenia frekvencie zaraďovania 
pokrmov z  rýb, strukovín, zeleniny a tiež vhodných nápojov ku každému jedlu. 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 vplývali na zdravotný stav stravovaných detí 
a mládeže. Problematika rozvoja školského 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 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 
pracovníci oddelenia hygieny detí a mládeže pravidelne sledujú podiel mlieka a mliečnych 
výrobkov v každodennej strave detí predškolského a školského veku.  Pri hygienických 
kontrolách bola zároveň monitorovaná realizácia školského mliečneho programu na 
základných školách.  V hodnotenom období sa mliečny program realizoval v nasledovných  
ZŠ prostredníctvom zariadení školského stravovania pri jednotlivých ZŠ:                        
ZŠ arm. gen. L. Svobodu Bardejov – z celkového počtu  474 žiakov sa na mliečnom programe 
denne zúčastňuje v priemere 120 žiakov,  ZŠ Pod Papierňou Bardejov – celkový počet 164 
žiakov, mliečneho programu sa zúčastňuje 35 žiakov, ZŠ Pod Vinbargom Bardejov, celkový 
počet žiakov 622, mliečneho programu sa zúčastňuje 60 žiakov a ZŠ Wolkerova ul. Bardejov, 
počet žiakov 678, z toho na mliečnom programe sa zúčastňuje v priemere 30 žiakov. Na 
základných školách spolu sa mliečneho programu zúčastňuje denne v priemere 245 žiakov. 
V novom školskom roku bolo zistené, že mliečny program sa realizuje aj v stravovacích 
zariadeniach pri  materských školách v meste Bardejov: MŠ Nábrežná ul.  - 143 detí, MŠ 
Nový sad -   68 detí,  MŠ Bardejovská Nová Ves - 43 detí, MŠ Gorkého ul. -140 deti, MŠ Pod 
Papierňou - 90 detí, MŠ Komenského 24 – 136 detí a MŠ Komenského 47 – 139 detí,  MŠ na 
Kukorelliho ul. Bardejov – 66 detí, MŠ Nábrežná ul. Bardejov – 143 detí, spolu sa v 9 MŠ 
v Bardejove mliečneho programu zúčastňujú 972 detí. Mlieko a mliečne výrobky sú dovážané 
na základe objednávok z humenskej mliekarne (polotučné mlieko pasterizované ochutené 200 
ml jahoda, čokoláda, vanilka a biely jogurt). Vo viacerých základných školách sa mlieko 
a mliečne výrobky podáva vo forme mliečnych desiat - mlieko, kakao, biela káva, karamelové 
mlieko, jogurty, puding krupica, tvarohové nátierky a pod. V rámci realizácie mliečneho 
programu je vykonávaná  konzultačná a poradenská činnosť. 
 
Úloha č. 4 
Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
 

57



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.  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, 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 zabezpečujú pitný režim žiaci 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 bola 
vykonávaná aj v rámci organizovania zotavovacích podujatí pre deti a mládež, ktoré sú 
organizované hlavne v letných mesiacoch. 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. 

U najviac ohrozenej skupiny populácie, ktorou sú deti a mládež boli v spolupráci 
s oddelením podpory zdravia vykonávané rôzne zdravotno-výchovné aktivity (prednášky, 
letáky, plagáty, brožúry), týkajúce sa prevencie užívania  legálnych a nelegálnych drog u detí 
a mládeže. V tomto roku bolo zamestnancami RÚVZ vykonaných 40 prednášok a besied. 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v predškolských a školských zariadeniach sa 
kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov. 
 
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 v predchádzajúcich rokoch podieľalo na 
opakovaných celoštátnych prieskumoch o alkohole a drogách ESPAD a TAD u  žiakov 
základných škôl, študentov stredných škôl, gymnázií v okrese Bardejov. Výsledky 
prieskumov a trendy užívania legálnych a nelegálnych drog u detí a mládeže v SR boli 
prezentované na odbornom seminári RÚVZ v Bardejove. 

Uvedené výsledky, ale aj nové poznatky týkajúce sa zneužívania návykových látok 
u žiakov a študentov, ako aj učiteľov sú využívané pri vykonávaní intervenčných aktivít, 
ktorá je vykonávaná v spolupráci s odd. podpory zdravia u najviac ohrozenej skupiny 
populácie, ktorou sú deti a mládež. 
 
ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
 
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. 
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T: 31.12.2008 
Riešenie: 

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. Očkovacie schémy sú 
súčasťou očkovacieho kalendára na rok 2008, 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 1.1.2008 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 2008 bola zaslaná všetkým praktickým lekárom pre 
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 2008, 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. 
T: 31.12.2008 

   
Pravidelne vykonávanou kontrolou očkovania k 31.8. sledujeme zaočkovanosť našej 

populácie. Kontrola povinného očkovania detí a dospelých v okrese Bardejov za  rok 2008 
bola vykonaná za obdobie od 1.9.2007 do 31.8.2008  podľa Usmernenia hlavného hygienika 
SR č.OE/6264/2008 z  23.7.2008 a bola zaslaná 10.10.2008. 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. 
Za uvedené obdobie  kontroly očkovania sme mali 8 novorodencov HBsAg pozitívnych 
matiek, ktorí boli kompletne zaočkovaní  tromi dávkami.   Vyskytla sa len 1 trvalá 
kontraindikácia. 
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 15.10.2008 na 
RÚVZ so sídlom v Prešove. 
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C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
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 a pod. Zabezpečili sme a vykonali  
celkom 248 prednášok pre deti, mládež, obyvateľov v produktívnom veku a seniorov . Bolo 
uskutočnených 41 výjazdov  poradne zdravia   do škôl,  podnikov a  obecných úradov v 
okrese. Vykonávali sme vyšetrovanie a poradenskú činnosť individuálne   podľa  
biochemických výsledkov. 
 
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 691 klientov (232 
mužov 459 žien)  v  poradni výživy 96 klientov. 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 apríl sme začali aj s cvičením. 
Cvičenia sa zúčastňujú  ženy s nadváhou .Celkom bolo 54 stretnutí s cvičením . 
V rámci poradne na odvykanie fajčenia sme vykonali individuálne jednorazové  poradenstvo 
pre 85  záujemcov  a poradni AIDS sme vykonali poradenstvo pre 23 záujemcov. 
Poradenstvo pre tehotné ženy vykonávame v rámci klubu matiek. Stretnutia sa uskutočnili 
celkom 54 krát . Bolo zabezpečované cvičenie pre ženy- príprava  na pôrod/10/ a v spolupráci  
s odd. gynekológie , pediatrie, anesteziológie NsP n.o Bardejov, boli zabezpečované návštevy 
na pôrodnici (16), besedy a prednášky/35/  na témy: Výhody a riziká epidurálnej anestézie pri 
pôrode, Dojčenie , Životospráva v tehotenstve, Príprava na pôrod, Starostlivosť 
o novorodenca .Zástupca fitmy Ceptra prednášal o využití pupočníkovej krvi. V rámci 
poradne pre tehotné sa edukovalo v r. 2008 celkom  56 žien vo veku od 17 do 43 rokov.  
 
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 .Na svetový deň zdravia uverejnili sme články v regionálnej tlači s cieľom 
informovanosti  s tematikou: WHO o bioklimatických zmenách , v lete o rizikách opaľovania- 
chráňme sa pred slnkom, k svetovému dňu pohybu,  svetovému dňu nefajčenia 
o protifajčiarskej súťaži   “ Quit and Win“  . svetovému dňu boja proti drogám ,na svetový 
deň srdca –poznaj svoje  riziko a  článok ku dňu nefajčenia  
    Celkom sme uverejnili 8 článkov v regionálnej tlači a zabezpečili 9 reportáži resp. 
informácii na teletexte v Bardejovskej televízii  o aktuálnych témach. Informácia a reportáž 
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o dni otvorených dverí na RÚVZ z príležitosti svetového dňa zdravia .Bola odvysielaná 
informácia o akcii k svetovému dňu nefajčenia „Vymeň cigaretu za vitamín “ , zorganizovaná 
v spolupráci so študentmi stredných škôl , ktorí oslovovali fajčiarov v meste a za cigaretu im 
ponúkali multivitamín. Taktiež bola odvysielaná propagačná  reportáž o činnosti a cieľoch 
poradni zdravia  zameraná na ozdravenie životného štýlu  . Na webovej stránke RÚVZ boli 
uverejnené 3  články so zdravotno-výchovnou tematikou./ Životospráva seniorov, Výživa 
v tehotenstve, Deň srdca/ 
 
4. Podieľať sa na plnení Programu podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie. 
 

V roku 2008 pokračujeme v plnení Programu podpory zdravia znevýhodnených 
skupín populácie. Realizácia projektu  sa začala  na základe dohody s 3 komunitnými 
pracovníkmi , ktorí sa spolupodieľajú na   plnení tohto programu. Dvaja komunitní pracovníci 
pokračovali v činnosti a tretia komunitná pracovníčka odišla na MD a  preto výberovým 
konaním na jej miesto bola  vybratá nová komunitná pracovníčka. 
V okrese máme 26 rómskych osád , kde žijú segregované skupiny rómskych obyvateľov . 
Pre zdravotno- osvetovú činnosť boli vybrané osady s väčším  počtom obyvateľstva a 
s najvýraznejšími problémami , ktoré boli zistené už v prvej etape. V riešení problémov sa 
nadviazalo na činnosť z minulého roku , hlavne podľa zistení v teréne a odporúčaní detských 
a všeobecných lekárov. Riešila sa účasť   na základnom očkovaní detí/525/ , návštevy poradne  
pre deti  /83/, poradne pre tehotné  ženy/8/, vybavenie evidenčných kartičiek zdravotných 
poistovní/28/ ,odber krvi , liečba a kontroly pacientov  u lekára  a ďalšie. 
Po ukončení liečby  detí v nemocnici zabezpečoval sa  kontakt „ detského oddelenia  NsP. 
v Bardejove“ s rodičmi hospitalizovaných detí, aby si ich  rodičia prevzali. 
Pri výskyte vší  v jednotlivých školách, sme poskytli  ,deťom postihnutým týmto parazitom  
prípravky na ich likvidáciu , ktoré sme zakúpili. 
Pokračovali sme v monitoringu zdravotného stavu u 210 respondentov  /105 mužov a 105 
žien/  a vyšetrovali sme CH,G, TG, HDL. Pre vyšetrených bolo zakúpených 210 hygienických 
balíčkov v sume á 150 Sk .Celkom bolo 13 výjazdov poradne zdravia s prístrojom Reflotron  
na vykonanie monitoringu. Výsledky  spracovávame do tabuliek a grafov pre porovnanie 
s majoritnou populáciou.  
Nakoľko  v  jesenných mesiacoch postihla aj náš okres epidémia hepatitídy „A“, komunitní 
zdravotní pracovníci zabezpečovali asistenciu detskej lekárke pri odberoch krvi a pri 
očkovaní. V rámci  preventívnych opatrení poskytovali dezinfekčné prostriedky,  zdravotno-
výchovný materiál a  individuálne edukovali  obyvateľov  v osadách o spôsobe použitia 
dezinfekčných prostriedkov a o osobnej hygiene ,   príprave a manipulácii s požívatinami  
s cieľom zamedzenia šírenia tohto ochorenia. 
So starostami obcí sa prejednávali problémy so zabezpečením  pitnej vody, odstraňovaním 
komunálneho odpadu. 
Bola zabezpečená účasť obyvateľov z osád  na  zorganizovaných prednáškach / 4/ detských 
lekárov, gynekológa , ktorí prednášali    rodičom vo svojom zdravotnom obvode o témach  
podľa aktuálnych problémov./Starostlivosť o novorodenca, Očkovanie detí a jeho význam, 
Antikoncepcia a pod./ 
V rámci prednáškovej činnosti boli pre deti a mládež  vykonávané prednášky/34/ 
v materských škôlkach a základných školách  na témy stomatohygiena/ 13 prednášok pre 326 
detí/ ,  hygienické návyky/9 prednášok pre 185 detí/ , dospievanie, partnerstvo, 
rodičovstvo/4 prednáška pre  63 detí/, fajčenie, alkoholizmus, drogová závislosť, 
gamblerstvo /8prednášok pre157 detí a mládež/ .V rámci prednášky stomatohygiena  sa deti 
učili  ako sa správne umývajú zúbky a boli im zakúpené zubné kefky a pasty .Celkom bolo   
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edukovaných  4179 obyvateľov   v osadách v rámci činnosti komunitných pracovníkov a pri 
prednáškach  v školách 731 detí  a mládeže. 
Deti v školách prejavovali veľký záujem  a aktívne spolupracovali pri prednáškach, však 
dospelých sme museli  v spolupráci s terénnymi komunitnými pracovníkmi niekoľkokrát 
presviedčať, aby sa zúčastnili prednášok , ktoré vykonali  lekári v príslušných zdravotných  
obvodoch . 
 
5. Hodnotiť kvalitu dopadu efektívnosti podpory zdravia a preventívnych programov 
podpory zdravia u vybraných skupín. 
 

Počet klientov poradne zdravia za rok 2008  bol  691  /232mužov a 459žien/. 
Z toho 105 žien a 105 mužov bolo vyšetrených v rámci projektu  podpory zdravia 
znevýhodnených skupín. 
Celkove bol  najväčší   počet záujemcov  vo vekovej skupine 45-54 ročných /208klientov/ 
Počet nových klientov z celkového počtu bolo   413  (168 mužov,245 žien) najväčší záujem 
u nových klientov bol v kategórii 35- 44 ročných  /113/. 
Podľa vekových skupín bolo vyšetrených: vo vekovej kategórii do 24 rokov bolo53 
klientov vo vekovej kategórii 25-34 ročných bolo108 klientov, vo vekovej kategórii 35-44  
bolo 169 klientov , najviac zastúpená bola veková kategória 45-54 ročných -  208 klientov, 
55-64 ročných  bolo 107 klientov, 65 a viac ročných bolo 47 klientov. 
Krvný tlak. Hypertenzia  bola zistená   najviac vo vek . kategórii 45-54  ročných   žien  u 55 
prípadov/11%/  , vo vek. kategórii 55-64 ročných  sa hypertenzi vyskytla u  40  žien/8,7%/  a 
u 35-44 ročných  bolo 30 prípadov/6,3%/ . Vo vek. kategórii 55-64 ročných    mužov  sa 
hypertenzia vyskytla u  31 mužov/13%/  45-54  ročných   mužov bola zistená hypertenzia u 
26 klientov/11%/.Muži celkovo v hypertenzii  boli na tom  horšie  ako ženy.          
Cholesterol: Celkový cholesterol bol zistený zvýšený vo vekových kategóriách  45 –54 
ročných u 21 mužov a 70 žien. V kategórii 55-64 ročných malo zvýšené hodnoty26 žien 16 
mužov a vo vek kat.35-44 malo  zvýšené hodnoty 36 žien a 16 mužov.  
Triglyceridy vo  vekovej kategórii 45-54 boli zvýšené u 56 klientov/30 žien-6,5% a 26 
mužov -11,2%/Vo vek. kategórii  35- 44  malo vyššie hodnoty 40 klientov /25 žien -5,4%,15 
mužov- 6,3%/.Nízka pohybová aktivita prevláda vo všeobecnosti a premieta sa do nízkych 
hodnôt HDL cholesterolu. Nevyhovujúci HDL cholesterol bol zistený  u 122 mužov/52%/ 
a 202 žien/44%/. Hoci niektorí pohybovú aktivitu zvýšili, však na hodnotách sa to výrazne 
neodzrkadlilo, nakoľko túto aktivitu nevykonávajú pravidelne. 
WHR: Centrálnu obezitu malo zistenú 288 žien/62%/ a 124 mužov/53%/čo je alarmujúce 
zistenie z hľadiska  vplyvu centrálnej obezity na  kardiovaskulárne ochorenia . 
 
6. Analyzovať výskyt vybraných ochorení, diabetu v súvislosti s determinantami 
zdravia. 
 

Získali sme údaje o výskyte diabetu v okrese od odborných lekárok – diabetologičiek  
za roky 2005 - 2007, ktoré sa spracúvajú do tabuliek 
 
7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v podpore zdravia. 
 

Na zvyšovanie informovanosti a vedomostí  obyvateľov   /detí, mládeže, tehotných 
žien a znevýhodnených skupín populácie /- vykonávame prednášky s rôznou tematikou – 
fajčenie, drogy/40/, zdravá výživa a  riziká  z nesprávneho životného štýlu /12/výživa 
v tehotenstve/10/, príprava na pôrod -inštruktáž k cvičeniu/10/,dojčenie/18/,bezbolestný 
pôrod/2/ starostlivosť  novorodenca/4/, návšteva pôrodnice/16/ o odbere pupočníkovej krvi/1/ 
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,prvá  pomoc /36/,základne hygienické návyky ako prevencia ochorení/20/, pedikulóza/1/,  
pitný režim/3/,bezpečnosť kozmetických výrobkov -bezpečné opaľovanie /1/, príprava na 
partnerstvo  rodičovstvo/20/, očkovanie v staršom veku/1/ inkontinencia /1/, zdravotné riziká 
pri nesprávnom skladovaní požívatín/1/, dentálna hygiena /50/. Pre študentov gymnázia bola 
zrealizovaná  panelová diskusia/1/ „Hrou proti AIDS“, o problematike tohto ochorenia.  
Celkom bolo zabezpečených  a vykonaných 248prednášok a besied. 
 

8. Zabezpečiť plnenie programu prevencie obezity a nadváhy.      
 

K plneniu tejto úlohy prispieva  poradňa optimálnej pohybovej aktivity ,v rámci ktorej  
sme v apríli začali vykonávať cvičenia a poradenstvo  pre ženy s nadváhou  2x týždenne  na 
RÚVZ. Cvičenia sa zúčastňuje skupina  žien a celkove bolo 54 stretnutí.  

 
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 2008 bolo vykonaných  617 kontrol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

63



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Bratislave 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64



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 zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
sa vykonávala úradná kontrola potravín nad: 

 
• epidemiologicky rizikovými potravinami – lahôdkárske, cukrárske výrobky a zmrzlina 
• potravinami určenými na osobitné výživové účely vrátane dojčenskej a detskej výživy 
• ostatnými potravinami – minerálne a stolové vody, bylinné čaje 

 
Zameraná bola na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek pri výrobe 

potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu  z hľadiska ich zdravotnej neškodnosti 
a kvality, nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, nad dodržiavaním podmienok 
zdravotnej spôsobilosti a osobnej hygieny, nad správnym označovaním výrobkov 
a dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy. Úradná kontrola bola vykonávaná podľa 
schválenej koncepcie a zostaveného plánu kontrol v zmysle kategorizácie jednotlivých 
zariadení (inšpekcia, odber vzoriek a ich analýza, kontrola zásad správnej výrobnej praxe 
a ostatných písomností a dokumentov).   

Zabezpečovali sa aj úlohy vyplývajúce z hlásení rýchleho výstražného systému pre 
potraviny RASFF a pre kozmetické výrobky RAPEX. 
        

V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia sa vykonával štátny zdravotný dozor nad zariadeniami spoločného stravovania 
a výrobou kozmetických prostriedkov, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu 
z hľadiska vplyvu na zdravie podľa plánu kontrol na rok 2008. 
 

Dozor nad zariadeniami spoločného stravovania v predškolských a školských 
zariadeniach vykonávali pracovníci odboru hygieny detí a mládeže. 
 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa k uvedeniu priestorov do 
prevádzky  vydalo v  roku 2008  spolu  1144  rozhodnutí.      

       
Na úseku sektoru služieb (zariadenia spoločného stravovania – výkon štátneho 

zdravotného dozoru) sa vykonalo u 1981 kontrolovaných subjektov 2230 kontrol. 
Kontroly boli zamerané najmä na zavedenie systému HACCP, dodržiavanie správnej 

výrobnej praxe, monitorovanie CCP, pôvod surovín, dodacie listy, skladovanie potravín 
a manipuláciu s nimi, ako aj spôsob skladovania a likvidácie odpadov.   

Zistené bolo, že vo väčšine prevádzok je pôvod prijímaných potravín zistiteľný, 
dodacie listy v prípade potreby sú k dispozícii, prijímané suroviny zodpovedali požiadavkám 
Potravinového kódexu SR.  

Sledovaním dodržiavania teplotného režimu pri výrobe pokrmov bolo zistené, že 
väčšina prevádzok vykonáva kontrolu odhadom. Pri uchovávaní pokrmov bolo zistené, že 
meracie a regulačné zariadenie v chladničkách, mrazničkách a suchých skladoch sú 
zabezpečené vo väčšine prevádzok. Pri podávaní pokrmov sa vykonáva kontrola teplotného 
režimu sledovaním meracích a regulačných zariadení na ohrievacích pultoch, hlavne 
v závodných kuchyniach.   
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Komunálny odpad býva zhromažďovaný v kontajneroch, pravidelne odvážaný. Odpad 
živočíšneho pôvodu sa odoberá najmä zo závodných kuchýň súkromnými osobami (na 
skŕmenie), evidencie sa nevedú. 

Kontroluje sa aj označovanie hotových jedál s obsahom GMO potravín na jedálnych 
lístkoch zariadení spoločného stravovania. Pri kontrolách neboli zistené nedostatky. 

Súčasne bolo v zariadeniach spoločného stravovania kontrolované aj dodržiavanie 
ustanovení zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 
predpisov  ako  aj  duálne zobrazovanie cien. 

 
V súvislosti s udalosťou týkajúcou sa výskytu melamínom kontaminovanej mliečnej 

dojčenskej výživy a iných zložených produktov obsahujúcich mlieko a mliečne zložky v Číne 
boli na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva SR vykonané kontroly zamerané 
na zabezpečenie opatrení v súlade s Rozhodnutím Komisie z 26. septembra 2008 
č.2008/757/ES  v ázijských reštauráciách  a bistrách  v počte  27  kontrol.  

 
Na základe dožiadania ÚVZ SR bolo v mesiaci február  vykonaných 20 cielených 

kontrol  v zariadeniach rýchleho občerstvenia  na čerpacích staniciach pohonných hmôt a v 
 motorestoch a 7 kontrol v zariadeniach zimnej turistickej sezóny. 

 
 Za zistené nedostatky na úseku zariadení spoločného stravovania boli uložené 

zodpovedným  pracovníkom  blokové  pokuty  v  131 prípadoch v sume 129 900,- Sk 
(4311,89 €). Za nevyhovujúce výsledky odobratých vzoriek boli uložené 3 úhrady nákladov  
v sume 6 030,- Sk (1 991,62 €). Rozhodnutím bolo vydaných 7 zákazov činnosti, 1 zákaz 
činnosti bol uložený na mieste záznamom,  vydaných bolo  5 pokynov na odstránenie  
zistených nedostatkov, 4 pokuty podľa zákona NR SR č.355/2007 Z.z. v sume 80 000,- Sk, 
(2 655,51 €), 1 výkon rozhodnutia v sume 30 000,- Sk (995,81 € ).      

 
Na úseku úradných kontrol potravín (podľa zákona č. 152/1995 Z. z.) sa vykonalo 

u  321 podnikateľských subjektov 446 kontrol.  
 
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. Hygienická 
úroveň vo výrobniach epidemiologicky rizikových potravín sa zlepšuje. Kontrolami bolo 
zistené, že dokumentácia systému HACCP sa postupne dopĺňa, často však chýba evidencia 
a monitorovanie.  
 Zistené nedostatky sa prevažne týkali: 
- nedostatočne vykonávaná evidenčná činnosť (HACCP)  
- v niektorých prípadoch sa zistili nedostatky pri odkladaní vzoriek u epidemiologicky 

rizikových potravín 
- nevhodnej manipulácii so surovinami a hotovými výrobkami 
- nedodržiavanie teplotného reťazca pri skladovaní a vo výrobnom procese 
- ručná manipulácia pri finalizácii výrobného procesu (najmä cukrárske výrobky) 
- nedostatky v prevádzkovej hygiene a osobnej hygiene 

Za zistené nedostatky sa uložilo 20 blokových pokút v sume 20 000,- Sk (663,87 € ), 
za nevyhovujúce výsledky odobratých vzoriek boli uložené úhrady nákladov v počte 19 
v sume 105 480,- Sk (3 501,29 €). 
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V súvislosti s udalosťou týkajúcou sa výskytu melamínom kontaminovanej mliečnej 
dojčenskej výživy a iných zložených produktov obsahujúcich mlieko a mliečne zložky v Číne 
boli na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva SR vykonané kontroly zamerané 
na zabezpečenie opatrení v súlade s Rozhodnutím Komisie z 26. septembra2008 
č.2008/757/ES  pri distribúcii a predaji potravín na osobitné výživové účely a výživových 
doplnkov  v počte  40 kontrol (v špecializovaných predajniach, lekárňach, drogériách, 
skladoch, supermarketoch). 

 
V súvislosti s vyššie uvedenou udalosťou bola na základe žiadosti ÚVZ SR  vykonaná 

aj kontrola u dovozcu zložených potravín s obsahom mliečnej zložky určených pre dojčatá 
a malé deti do Slovenskej republiky z Číny – v spoločnosti FEND Trade s.r.o., Čajakova 
28, 831 01 Bratislava.  Išlo o nasledovné výrobky: BABY mum-mum – ryžové piškótky, 
BABY & FAMILY – ryžové piškótky s príchuťou karotky a BABY & FAMILY – ryžové 
piškótky s príchuťou zeleniny, krajina pôvodu Čína. Ide o dietetickú potravinu na osobitné 
medicínske účely, vhodnú aj pre deti od 6 mesiacov.   

V sklade spoločnosti bol vykonaný aj odber vzoriek inkriminovaných výrobkov na 
laboratórne fyzikálno – chemické vyšetrenie na stanovenie obsahu melamínu. V čase kontroly 
boli na sklade len výrobky s identickou šaržou, s dátumom minimálnej trvanlivosti do 
11.11.2009.  Vzorky boli odoslané na vyšetrenie do Štátneho veterinárneho a potravinového 
ústavu  v Dolnom Kubíne.  

Na základe uvedeného bolo vydané opatrenie na dočasné pozastavenie a 
umiestňovanie na trh a predaj uvedených výrobkov do času vykonania laboratórnych analýz 
na prítomnosť melamínu a následného posúdenia výsledkov.  

Výsledkami laboratórnych rozborov sa nepreukázala prítomnosť melamínu 
v uvedených výrobkoch.  

Na základe usmernenia ÚVZ SR nadväzujúceho na odpoveď z DG SANCO, 
Európskej Komisie s ohľadom na to, že inkriminované detské piškóty boli dovezené do SR 
pred účinnosťou rozhodnutia Komisie z 26. septembra 2008 č. 2008/757/ES, výsledky 
laboratórnych analýz melamínu v uvedených produktoch sú negatívne, mliečna zložka v nich 
obsiahnutá pochádza z Nového Zélandu a detské piškóty nepatria do kategórie potravín na 
počiatočnú výživu dojčiat sa výrobky Baby mum - mum - ryžové piškótky, Baby & Family - 
ryžové piškótky s príchuťou karotky a Baby & Family – ryžové piškótky s príchuťou 
zeleniny, od výrobcu  z  Číny a dovozcu FEND Trade s. r. o., Čajakova 28,  831 01  
Bratislava,   dovezené do  SR   pred účinnosťou  rozhodnutia  Komisie z 26. septembra 2008 
č. 2008/757/ES, s negatívnymi výsledkami laboratórnych analýz melamínu,  sa uvoľnili na trh 
v Slovenskej republike.  
          Okrem vyššie uvedeného opatrenia na pozastavenie výrobkov boli v rámci šetrení 
hlásení z Rýchleho výstražného systému  a  iných  nevyhovujúcich  výrobkov uložené ďalšie 
3 opatrenia na stiahnutie výrobkov z obehu  a 1 opatrenie  na pozastavenie výrobkov do doby 
ukončenia  laboratórnych vyšetrení. (príloha č.1) 
   
Úloha č. 2 Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky 
  

V rámci plnenia Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR sme intenzívne 
pokračovali v preventívnych aktivitách Poradne zdravia. V roku 2008 bolo vyšetrených  
celkovo 2204 klientov a bolo im poskytnuté odborné poradenstvo. 

V Poradni zdravia bolo komplexne vyšetrených 581 klientov, z toho opakované 
vyšetrenie absolvovalo 236 klientov. Tradične väčší záujem o preventívne vyšetrenie 
a následné ozdravenie životosprávy a výživy mali ženy – 64 ℅ vs. 36 ℅ mužov.  
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V záujme zlepšenia dostupnosti preventívneho vyšetrenia sa realizovali komplexné 
vyšetrenia a poradenstvo priamo na pracoviskách. Výjazdové akcie sa uskutočnili na 
Magistráte hl. m. Bratislavy, v spoločnosti VUKI a. s. Bratislava, UNILEVER Bratislava, 
COOP Jednota, realizovala sa aj hromadná preventívno – edukačná akcia na mestskom úrade 
Modra. V spolupráci s poisťovňou Union sa realizovala aj séria preventívnych akcií v 4 
podnikoch v priemyselnom parku Malacky a Lozorno. Rizikoví jedinci boli pozvaní na 
kontrolné vyšetrenie do Poradne zdravia, Ružinovská 8, Bratislava.    
 
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, dostatočná informovanosť o skladbe 
jednotlivých potravín, o pozitívach ale aj rizikách ich konzumácie. Okrem základnej 
a výživovej poradne sa vyvíjali aj aktivity 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. 

V rámci edukačných aktivít v oblasti zdravej výživy a životosprávy bolo 
realizovaných 24 vystúpení v audiovizuálnych médiách a publikovaných 36 príspevkov 
v printových médiách.  
 
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 429 vzoriek potravín (vo 
výrobných prevádzkach 5-vzorkové analýzy), z ktorých 64 t.j. 14,9% nevyhovelo 
požiadavkám Potravinového kódexu SR.  

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 47 vzoriek, z toho 16 (t. j. 34,04%) nevyhovelo 
požiadavkám platnej legislatívy (koliformné baktérie, kvasinky, plesne, 2x Bacillus 
cereus a 1x Staphylococcus aureus)  

- zmrzliny: odobratých bolo 74 vzoriek, 12 (16,2%) nevyhovelo (koliformné baktérie, 
kvasinky a Enterobacteriacae) 

- lahôdkárske výrobky:  odobratých bolo 55 vzoriek (27,2%) nevyhovelo 15 (kvasinky, 
koliformné baktérie) 

- z celkového počtu 146 vzoriek hotových pokrmov nevyhovelo požiadavkám 
Potravinového kódexu SR 15 vzoriek, t.j. 10,27%  (pre zvýšené počty koliformných 
baktérií a 1x E.coli) 

- z 25 odobratých vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia 6 vzoriek (24%) nevyhovelo 
požiadavkám Potravinového kódexu SR  

- na kontrolu kvality minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd bolo 
v distribučnej sieti  odobratých  60 vzoriek, ktoré vyhoveli platnej legislatíve 
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- odobratých bolo 19 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti, vzorky vyhoveli 
kritériám bezpečnosti potravín 

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

 
Odobraných bolo 12 sterov z pracovného prostredia a rúk pracovníkov, z ktorých  2 

nevykazovali vyhovujúcu čistotu (prítomnosť koliformných baktérií). Všetky stery boli 
odoberané v zariadeniach spoločného stravovania uzavretého typu.  

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

Materiály a predmety určené na styk s potravinami na mikrobiologické a chemické 
riziko: odobratá bola 1 vzorka sklenených pohárov spolu s uzávermi twist-off, 1 vzorka 
lakovaných konzerv s viečkami, 3 vzorky plastových kuchynských pomôcok, 3 vzorky 
plastových výrobkov určených pre deti,   2 vzorky výrobkov s čiernou antiadhéznou úpravou,  
2 vzorky kovových výrobkov, 1 vzorka výrobkov z dreva, 3 vzorky sklenených pohárov 
farebných, 1 vzorka sklenených pohárov s farebnou potlačou zasahujúcou do ústneho okraja, 
3 vzorky keramických výrobkov, 3 vzorky obalových materiálov (kelímky), 1 vzorka 
mäkčených obalových materiálov, 1 vzorka PET fľaše  a uzávery, 2 vzorky silikónových 
foriem na pečenie, 2 vzorky papierových výrobkov (košíčky), 1 vzorka filtračného papiera na 
balenie čajov. Vzorky boli odoslané na vyšetrenie na RÚVZ Poprad, výsledky vyšetrení do 
t.č. neboli doručené. 
 
Úloha č. 7 Presadzovanie  preventívnych  opatrení  v oblasti  kozmetických  

výrobkov, s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky 
 

V roku 2008 bolo v rámci výkonu ŠZD odobratých v distribučnej sieti,  laboratórne 
vyšetrených a posúdených 46 vzoriek kozmetických výrobkov. Z nich v 37 vzorkách sa 
sledovali rôzne fyzikálno-chemické ukazovatele so zameraním na cielené vyšetrenie 
zakázaných substancií a dodržiavanie kvantitatívnych limitov obmedzujúcich látok (fluoridy, 
UV filtre, oxidačné farbivá, potenciálne alergény).  6 vzoriek z nich bolo vyšetrených aj po 
stránke mikrobiologickej. Výsledky laboratórnych rozborov vo vyšetrovaných ukazovateľoch 
boli vo všetkých  vzorkách v súlade s platnou legislatívou. 
 Okrem toho na základe žiadostí domácich výrobcov – platené služby – bolo 
laboratórne vyšetrených a posúdených 40 trhových druhov kozmetických výrobkov po 
stránke mikrobiologickej, senzorickej a na fyzikálno-chemické ukazovatele (ťažké kovy, 
konzervačné látky). 
 Na obaloch – označení kozmetických výrobkov domácej proveniencie, od výrobcov, 
ktorí sídlia na území Bratislavského kraja, bola preverená povinnosť uvádzať  prítomnosť 
potenciálnych alergénov ako to vyžaduje platná legislatíva  v závislosti  od ich 
kvantitatívneho obsahu.   
 
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 
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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.   

Odobrali sa vzorky detskej a dojčenskej výživy – 2 vzorky mliečne na obsah PCB a 5 
vzoriek na obsah dusičnanov a dusitanov. Podľa plánu bolo odobratých a doručených na ÚVZ 
SR 20 vzoriek detskej a dojčenskej výživy na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín, na 
vyšetrenie na RÚVZ Žilina bolo zaslaných 5 vzoriek potravín určených pre deti na stanovenie 
akrylamidu.  Odobraté boli aj  3 vzorky potravín pre deti od 6 mesiacov dovážaných z  Číny 
na obsah melamínu .Na obsah kumarínu bola odobratá 1 vzorka detskej výživy s obsahom 
škorice, z výsledkov vyšetrení vyplynulo, že uvedená vzorka nepredstavuje zdravotné riziko 
a vyhovuje požiadavkám PK SR. 

Odobraté boli aj  2 vzorky húb na obsah kadmia, 5 vzoriek bezgluténových potravín 
na stanovenie gluténu, 5 vzoriek potravín na stanovenie fyzikálneho rizika - radiačne ošetrené 
potraviny, 3 vzorky (9-vzorkový spôsob odberu) lahôdkárskych výrobkov na stanovenie 
histamínu,   1 vzorka   potravín  na  prítomnosť   geneticky   modifikovaných   organizmov, 
27 vzoriek soli na obsah jodidu draselného a jodičnanu draselného, 13 vzoriek mäsových 
výrobkov na obsah NaCl,  12 vzoriek sušených plodov na obsah oxidu siričitého, 10 vzoriek 
výživových doplnkov na  obsah ťažkých kovov  a  syntetických farbív, 21 vzoriek zeleniny na 
obsah dusičnanov a dusitanov, 19vzoriek lahôdkárskych výrobkov na obsah konzervačných 
látok,  60 vzoriek minerálnych a pramenitých vôd, 2 vzorky bylinných čajov na prítomnosť 
syntetických farbív, 19 vzoriek zmrzlín na obsah syntetických farbív (z ktorých 4  vzorky 
nevyhoveli požiadavkám PK SR). Ostatné vzorky vyhoveli požiadavkám PK SR. Na 
stanovenie  obsahu  mykotoxínov bolo odobratých 30 vzoriek detskej a dojčenskej výživy, v 
ktorých obsah bol negatívny. 3 vzorky hotových jedál boli odobraté na stanovenie obsahu 
soli. 

         
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 januári 2008 vypracovaný a rozpracovaný 
a v júni 2008 doplnený  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, plán vzdelávania pracovníkov, postup odberov vzoriek potravín, postup pri 
vyšetrovaní epidemického výskytu črevných ochorení, postup pri hlásení Rýchleho 
výstražného systému pre potravina a krmivá RASFF,  požiadavky na kontrolu dodržiavania 
nariadenia (ES) č. 852/2004, zák. NR SR č. 152/1995 Z.z., výnosu MP SR a MZ SR č. 
28167/2007 – OL z 12.apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava PK SR – kontrola osobnej 
a prevádzkovej hygieny, kontrola dodržiavania teplotných režimov, chladiaceho reťazca, 
manipulácie s rizikovými produktmi v ZSS, manipulácia s vajcami, nakladanie s odpadmi 
vznikajúcimi v zariadeniach spoločného stravovania a ostatných prevádzkach, kde sa 
manipuluje s potravinami živočíšneho pôvodu.    
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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 17 hlásení o nebezpečnom výrobku, ktoré boli zaslané z kontaktného 
bodu na RÚVZ Bratislava, ďalšie 3 hlásenia boli nahlásené do RASFF priamo z nášho 
pracoviska. Na základe toho sa uložili 3 opatrenia na stiahnutie výrobkov z obehu a 2 
opatrenia na pozastavenie výrobkov do doby ukončenia laboratórnych vyšetrení, v ostatných 
prípadoch nebol zistený výskyt hláseného výrobku v SR, resp. výrobok už bol stiahnutý 
z trhu. (príloha č.1) 

V rámci hlásení rýchleho výstražného  systému nepotravinárskych výrobkov   RAPEX   
sme v roku 2008 prešetrovali na území bratislavského kraja možný výskyt 59 trhových 
druhov nebezpečných  kozmetických výrobkov, ktoré boli zahrnuté v 56 notifikáciách. 
V nadväznosti na prijatie oznámení boli operatívne vykonané cielené šetrenia v distribučných 
firmách a v predajnej sieti na území Bratislavského kraja. Distribúcia a predaj hlásených 
nebezpečných kozmetických výrobkov na území Bratislavského kraja sa nezistili. 
(výsledky šetrení v prílohe č.2). 
 
B.     Oblasť ochrany zdravia pred žiarením 
 
Úloha č. 1 Vypracovať návrh kritérií správnej praxe pri lekárskom ožiarení -  

vypracovať a uverejniť bezpečnostné návody a odporúčania. 
 
1.1. Podľa NV č. 340/2006 Z.z. preveriť neprekračovanie smerných hodnôt 

v zdravotníckych  zariadeniach Bratislavského kraja, kde sa využíva CT. 
T.: 30.6. 

 
             V prvom polroku 2008 navštívili naši pracovníci odboru za účelom štátneho 
zdravotného  dozoru 36 zdravotníckych pracovísk, kde sa mimo iného preverovalo zaťaženie 
pacientov pri CT vyšetrení. Celkove je v Bratislavskom kraji 14 CT zariadení. Podkladom pre 
hodnotenie je zoznam smerných hodnôt pre spomínanú diagnostiku v závislosti od 
vyšetrovaného orgánu. Ani v jednom prípade sme nezaznamenali prekročenie zákonom 
stanovených smerných hodnôt. CT zariadenia v Bratislavskom kraji sa rovnomerne obnovujú, 
v intervaloch asi troch rokov. Vyšetrenia sú veľmi frekventované, čím rastie opotrebovanie 
prístrojov. Včasnou obnovou CT zariadení sa dosiahlo, že v našich zdravotníckych 
zariadeniach sú v súčasnosti najmodernejšie CT zariadenia, ktoré predstavujú pre pacientov 
minimálnu radiačnú záťaž. 
 
1.2. Podľa NV č. 340/2006 Z.z. preveriť neprekračovanie smerných hodnôt 

v zdravotníckych zariadeniach Bratislavského kraja, kde sa využívajú mobilné 
rtg. 
T.: 31.12. 

 
 V druhom polroku 2008 pri štátnom zdravotnom dozore v 11-tich zdravotníckych 
zariadeniach preverovali naši pracovníci na 52 mobilných rtg prístrojoch dávkovú záťaž 
pacientov pri diagnostike. V súčasnosti sa v našich zdravotníckych zariadeniach 
v Bratislavskom kraji používajú najmodernejšie mobilné rtg prístroje, ktoré pri diagnostike 
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ani v jednom prípade neprekročili smerné hodnoty pre pacienta, ktoré sú podľa NV SR č. 
340/2006 Z.z. v rozmedzí od jednotiek (mGy) až po 40 mGy v závislosti od druhu 
röntgenového vyšetrenia. 
 
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 

       
2.1. Podľa NV č. 340/2006 Z.z. zabezpečiť zaznamenávanie dávok pacientov 

v zdravotníckych  zariadeniach Bratislavského kraja, kde sa využíva CT. 
T: 30.6. 

 
Pri návšteve zdravotníckych pracovísk, ktorých bolo 36 v prvom polroku 2008  sme 

informovali 14-tich prevádzkovateľov CT zariadení o systéme zaznamenávania dávok 
pacientov.  
Náš cieľ - digitálne spracovávanie týchto údajov sme zatiaľ v plnej miere nedosiahli.  

V súčasnosti všetky zdravotnícke zariadenie pri využívaní CT prístrojov  
zaznamenávajú u každého pacienta pre každý druh diagnózy dávkovú záťaž. Pre tento účel 
bola vytvorená  celoslovenská pracovná skupina, v ktorej pracuje aj naša pracovníčka RNDr. 
Magdaléna Vičanová, PhD. Na pravidelných pracovných stretnutiach pracovná skupina 
vypracováva systém zaznamenávania osobných dávok pacientov pri CT vyšetreniach. 

 
2.2. Podľa NV č. 340/2006 Z.z. zabezpečiť zaznamenávanie dávok pacientov 

v zdravotníckych  zariadeniach Bratislavského kraja, kde sa využívajú  mobilné rtg. 
T: 31.12. 

 
 V druhom polroku naši pracovníci oboznámili užívateľov z 11-tich 
zdravotníckych zariadení, ktorí prevádzkujú 52 mobilných rtg prístrojov o povinnosti 
zaznamenávania dávkovej záťaže pacientov pri rtg diagnostike. V súčasnosti sa 
pracovná skupina snaží o vytvorenie efektívneho spracovávania týchto rozsiahlych 
dátových súborov, aby bolo možné informovať pacienta okamžite po ukončení 
diagnostického vyšetrenia o jeho dávkovej záťaži a aby sa tieto údaje sprístupnili na 
štatistické spracovanie a hodnotenie celkovej radiačnej záťaže našich obyvateľov 
v Bratislavskom kraji. 
 
Úloha č. 3 Vypracovať podklady pre softvér pre potreby spracovania a vyhodnocovania 

dávok pacientov pre rôzne rádiologické typy vyšetrení 
 
3.1. Podľa NV č. 340/2006 Z.z. vypracovať databázu na zaznamenávanie dávok 

pacientov v zdravotníckych  zariadeniach Bratislavského kraja, kde sa využíva 
CT.   
T: 30.6. 

 
V súčasnosti sa zbierajú podklady pre databázový program na zaznamenávanie 

osobných dávok pacientov pri CT vyšetreniach. Celoslovenská pracovná skupina, ktorá má 
pripraviť podklady pre vytvorenie softvéru na hodnotenie osobných dávok pacientov pri CT 
vyšetreniach kooptovala nášho pracovníka z odboru ochrany zdravia pred žiarením RNDr. 
Richarda Zonu, PhD. Cieľom bude vytvorenie špeciálneho softvéru na tento účel, kde sa 
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zohľadnia všetky požiadavky a skúsenosti od ostatných kolegov. V súčasnosti v našej 
databáze sú spracované zdravotnícke zariadenia na 75%. 
 
3.2. Podľa NV č. 340/2006 Z.z. vypracovať databázu na zaznamenávanie dávok 

pacientov v zdravotníckych  zariadeniach Bratislavského kraja, kde sa využívajú 
mobilné rtg.   
T: 31.12. 

 
 V druhom polroku 2008 sa na pracoviskách s mobilnými rtg prístrojmi zaznamenávajú 
fyzikálne parametre s cieľom vytvoriť program na výpočet dávky pri vyšetrení pacienta na 
mobilnom rtg prístroji. Vykonali sa modelové výpočty pre jednotlivé rtg vyšetrenia 
a porovnali sa so smernými hodnotami uvedenými v NV SR č. 340/2006 Z.z. Zatiaľ sa 
ukazuje, že vypočítané a namerané hodnoty sú v súlade. Na dôkladnejšie overenie výpočtov 
bude potrebné zväčšiť počet preverovaných diagnostických vyšetrení. Táto činnosť je veľmi 
pracná, pretože sa dá robiť iba za prevádzky zdravotníckeho zariadenia a pritom sa nesmie 
narušiť priebeh vyšetrenia pacienta.  
 
Úloha č. 4 Zabezpečiť efektívnu činnosť ústredia radiačnej monitorovacej siete a 

radiačnej monitorovacej siete 
 

4.1. 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: 30.6. 

 
V prvom polroku 2008 sme na našom gamaspektrometrickom zariadení zmerali 34 

vzoriek životného a pracovného prostredia. U každej vzorky sme stanovili merné alebo 
objemové aktivity minimálne 10-tich izotopov prítomných v životnom prostredí. Výsledky sú 
zaznamenané v našej databáze, ktorá pre tento účel bola u nás zavedená pred 21 rokmi. 
V prvom polroku 2008 pokračuje zber údajov o radiačnej záťaži životného a pracovného 
prostredia od rádioaktívnych reziduí a kontaminantov. V prvom polroku 2008 sme 
nezaznamenali žiadne mimoriadne situácie pri práci so zdrojmi žiarenia na našich 
pracoviskách a ani sme nezaznamenali žiadnu anomáliu v životnom prostredí.   
             
4.2. 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 2008 sme na našom gamaspektrometrickom zariadení zmerali 62 
vzoriek životného a pracovného prostredia. U každej vzorky sme stanovili merné alebo 
objemové aktivity minimálne 10-tich izotopov prítomných v životnom prostredí. Výsledky sú 
zaznamenané v našej databáze. V druhom polroku 2008 pokračuje zber údajov o radiačnej 
záťaži životného a pracovného prostredia od rádioaktívnych reziduí a kontaminantov. 
V druhom polroku 2008 sme nezaznamenali žiadne mimoriadne situácie pri práci so zdrojmi 
žiarenia na našich pracoviskách a ani sme nezaznamenali žiadnu anomáliu v životnom 
prostredí. 
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Úloha č. 5 Vypracovať monitorovací plán a návrh na dovybavenie radiačnej 
monitorovacej siete a monitorovať radiačný monitoring územia SR. 

 
• V súčasnosti už máme vypracovaný a schválený monitorovací plán a máme pripravené 

podklady na nákup prístrojov a zariadení. Čakáme na priaznivejšiu situáciu z hľadiska 
poskytnutia finančných prostriedkov štátu na tento účel. Zariadenia, ktoré využívame na 
plnenie úloh zatiaľ spoľahlivo pracujú. Do budúcnosti bude potrebné tento prístrojový 
park obnoviť aj z pohľadu zvýšených požiadaviek na meranie vzoriek životného 
prostredia. V súčasnosti existujú plány na odstavenie jadrovej elektrárne V-1 
v Jaslovských Bohuniciach, čo je v bezprostrednej blízkosti nášho kraja. 

• V druhom polroku 2008 sa situácia s obnovou prístrojového vybavenia v laboratóriu 
nezmenila. Prístroje sú zatiaľ funkčné. Viditeľne sa však na nich ukazuje opotrebovanie 
po 20-ročnej každodennej činnosti. Meranie vzoriek zo životného a pracovného prostredia 
postupuje podľa schváleného monitorovacieho plánu. V druhom polroku bolo zatiaľ 
zmeraných na gamaspektrometrickom zariadení 62 vzoriek. 

 
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 na úseku verejného 

zdravotníctva boli rozpracované na podmienky Bratislavského kraja. Jednotlivé úlohy boli 
zakotvené v Pláne činnosti a hospodárenia na úseku ochrany a podpory zdravia v roku 2008, 
ktoré odbor plnil priebežne. Jednotlivé úlohy boli zapracované aj do Plánu činnosti 
jednotlivých odborov a oddelenie zdravotnej výchovy s nimi spolupracovalo. 
 

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 aktivite, 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 aterosklerózy a jej následkov vo vysoko 
rizikových rodinách, podpory nefajčenia a odvykania od fajčenia, prevencie patologického 
hráčstva a závislosti na alkohole. Oddelenie zdravotnej výchovy zabezpečilo prednáškovú 
činnosť k problematike prevencie drog pre žiakov základnej školy v Šenkviciach za účasti 
protidrogovej komisie okresu a Policajného zboru. 

Jednotlivé preventívne aktivity zabezpečovali pravidelne Poradne zdravia, ktoré 
sledovali u klientov kompletné spektrum sérových lipidov a glukózy, vyhodnocovali rizikové 
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indexy kardiovaskulárneho ohrozenia, merali tlak krvi, vyhodnocovali výskyt hypertenzie 
a posudzovali primeranosť telesnej hmotnosti. V obidvoch poradniach zdravia bolo takto 
vyšetrených spolu  2963 klientov. Okrem toho sa realizuje Program na ozdravenie výživy 
určenú pre detskú populáciu s Detskou fakultnou nemocnicou LFUK pri monitorovaní 
spôsobu výživy detí v desiatich okresoch Slovenskej republiky. V súčasnosti sa aktivita 
rozširuje i na detskú populáciu v Bratislavskom kraji. Výsledky Programu sa uplatnili na 
vypracovanie opatrení pre skvalitnenie školského stravovania na materských školách 
v Slovenskej republike.  
 Pracoviská odboru sa podieľali i na realizovaní projektu „Mám 65+ a teší ma, že žijem 
zdravo“. Pre túto vybranú skupinu populácie sa odprednášalo 386 zdravotno-výchovných 
prednášok v spolupráci s Humanitnou nadáciou zdravotne postihnutých, Jednotou dôchodcov 
na Slovensku, Slovenským červeným krížom a klubmi dôchodcov. Poradne zdravia v zmysle 
tohto programu vyšetrili 422 klientov starších ako 65 rokov.  
 V Poradni pre podporu psychického zdravia sa poskytli 40 klientom informácie 
a poradenstvo. Poradňa na odvykanie od fajčenia má 19 stálych klientov a 45 klientom boli 
poskytnuté informácie o možnostiach odvykania od fajčenia.  

 
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. 

 
• Komunikovať s masmédiami a pripravovať odborné populárno-vedecké 

informácie pre novinárov i priame vstupy do relácií televízií, rádií a dennej 
i periodickej tlače. 

• Zabezpečovať priebežne  informovanosť o problematike zdravia a zdravého 
spôsobu života na dotazy fyzických i právnických osôb písomnou, 
telefonickou i elektronickou formou.    

 
Oddelenie zdravotnej výchovy na tomto úseku spolupracovalo ako sprostredkovateľ so 

Slovenskou televíziou, televíznou stanicou Markíza, televíziou JOJ, televíziou TA3, 
Slovenským rozhlasom, rádiom Regína, rádiom Okey, rádiom Lumen, rádiom Viva, denníkmi 
SME, Pravda, Nový čas, Plus 1 deň a Petržalské noviny, s časopismi Plus 7 dní, Slovenka, 
Rodina a škola a agentúrami TASR, SITA a ČTK. Poradne zdravia spolu s oddelením 
zdravotnej výchovy vykonali 9 rozhlasových, 17 televíznych vystúpení  a 42 príspevkov 
v dennej tlači a týždenníkoch. Náš úrad priebežne poskytoval informácie o problematike 
zdravia a zdravého spôsobu života na svojej webovej stránke. Na prípadné e-mailové 
a telefonické otázky odpovedal i písomnou formou.  
 
Úloha č. 6 Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR, predkladať správu 

o zdravotnom stave obyvateľstva 
  

• Sledovať zdravotný stav obyvateľov bratislavského kraja na základe 
rutinných štatistických údajov, vlastných sledovaní, výsledkov projektov a 
databáz. 

• Údaje spracovať vo výročnej správe úradu, ktorá bude k dispozícii pre 
vypracovanie správ i pre verejnosť.   

 
 Jednotlivé odbory a pracoviská priebežne sledovali všetky údaje, ktoré sa dotýkali 
zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sa sledovali a spracovávali. V prípade potreby sa 
poskytli iným inštitúciám.  
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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 sa bude uskutočňovať 
aj formou prednáškovej  a inej osvetovej činnosti. 

 
Poradne zdravia a oddelenia zdravotnej výchovy zabezpečili pregraduálne i 

postgraduálne vzdelávanie študentov a zdravotníckych pracovníkov Univerzity Komenského, 
Slovenskej zdravotníckej univerzity a Trnavskej univerzity. Na požiadanie pracoviská 
uskutočňovali i vzdelávanie vybraných skupín populácie najmä prednáškovou činnosťou.  
 
D.     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. 

 
  Nevhodné podmienky stravovania detí boli predmetom aktívneho vstupu pre TA3 – 
Čierny Peter, 04.03.2008 na tému „Hygienické nedostatky v prevadzkárni starostlivosti o deti 
do šesť rokov veku,  Fialkové údolie 14, Bratislava - podnet“. 
           Ďalej pre pracovníkov školských stravovacích zariadení Bratislavského kraja bolo 
poskytnutých v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 214 konzultácií. 
  
Úloha č. 2 Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám 

zdravej výživy 
 

• V rámci 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 celého pobytu žiakov v škole. 

 
                   V priebehu roka bolo vykonaných 330 cielených hygienických previerok v 
stravovacích zariadeniach pri školách a školských zariadeniach rôzného typu (211 v ŠJ, 66 
v školských bufetoch a 53 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  
metodického usmernenia vypracovaného Ministerstvom školstva SR.   
                Pri zistení menej závažných nedostatkov v skladbe jedálnych lístkov boli uplatnené 
opatrenia na nápravu ako napr. – obmedziť frekvenciu vyprážaných pokrmov, zaraďovať 
podávanie tmavých druhov chleba a pečiva, zvýšiť frekvenciu podávania hovädzieho mäsa, 
strukovín, rýb, čerstvého ovocia a zeleniny.  

                Pri zistení závažnejších nedostatkov bolo uložených 60 blokových pokút v sume 35 
900 Sk. Z toho v školských jedálniach bolo uložených 52 blokových pokút v sume 30 000 Sk 

76



za  nedostatky v osobnej  a prevádzkovej hygiene, za porušovanie zásad správnej výrobnej 
praxe, zmrazovanie mäsa, chleba, pečiva a zeleniny, za nedostatky v skladovaní surovín a za 
prácu bez preukázania odbornej spôsobilosti.  

                Za správny delikt - prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného 
zdravotníctva a vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti bez odbornej a zdravotnej 
spôsobilosti bola uložená pokuta v sume 10 000 Sk. 
             V bufetoch bolo uložených 8 pokút v sume  5 900 Sk za prevádzkovanie zariadenia 
bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva, porušovanie zásad správnej výrobnej praxe 
a nesprávnu manipuláciu s pokrmami.  
  
Úloha č. 3 Podporovať konzumáciu mlieka a  mliečnych  výrobkov  v  rámci školského  

stravovania 
 

• Realizovať zdravotno-výchovné aktivity 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.  
Mliečný program v školskom roku 2007/2008  sa realizoval inými náhradnými  spôsobmi: 
- V 8 ŠJ pri ZŠ okresov Bratislava II, IV a V sa podávali mliečne výrobky v rámci desiat, 

ktoré boli denne pripravované a podávané cez veľkú prestávku pre žiakov I.stupňa v 
školských jedálňach.   

- V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky 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 v priebehu roka realizovaný školský 
mliečny program, ktorý zabezpečovala 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 od septembra šk.r. 2008/2009 začala 
spoločnosť RAJO a.s. formou mliečneho automatu. V ponuke je 200 ml balenie 
tetrapakové  balenie ochuteného mlieka (kakaové, vanilkové a ovocné).  

V Bratislavskom kraji sa v roku 2008 školského mliečneho programu celkom zúčastnilo: 
 
druhy škôl počet detí 

a žiakov 
počet 
škôl 

odber mliečnych 
desiat 
(počet detí a 
žiakov) 

počet škôl 
s mliečnou 
desiatou 

 
% 
 

materské školy 16 581 199 2 808 25 16,9 
základné školy 40 271 156 9 195 28 22,8 
stredné školy 27 872 54 1 190 7 4,2 
Spolu 84 724 409 13 193 60 15,5 

 
V počtoch škôl, detí a žiakov sú zahrnuté údaje zo štátnych, cirkevných a súkromných 
školských zariadení. 
 

Úloha č. 4 Podporovať pitný režim  preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov         
 

• Realizovať zdravotno-výchovné aktivity pre deti a mládež cestou vedúcich             
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školských  jedálni, vedení  škôl a rodiny. 
 
  Do 30.11.2008 bolo vykonaných 119 cielených hygienických previerok v školských 
zariadeniach rýchleho občerstvenia,  z toho 66 v školských bufetoch a 53 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 chininu. Alkoholické a nealkoholické nápoje s obsahom chininu a kofeínu sú ponúkané v 
bufetoch pri ubytovacích a výukových zariadeniach vysokoškolákov, ide však o dospelých 
konzumentov.   
 

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 samostatnou časťou previerok bola 
problematika dodržiavania ustanovení  zákona  č.377/2004  o ochrane nefajčiarov.  Do 
30.12.2008 bolo vykonaných 439 previerok a za porušovanie zákazu fajčenia v školách a 
školských zariadeniach rôzného typu bolo uložených 7 blokových pokút v sume 4 000 Sk. 
  
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 vysokoškolákov sa 
realizuje v rámci projektu „Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u deti 
a mládeže na  Slovensku“.  V roku 2008 z rozhodnutia hlavného koordinátora doc.PhDr. 
Alojza Nociara sa RÚVZ Bratislava hl.m. do projektu nezapojil. Za Bratislavský kraj 
dotazníkovú akciu vykonali pracovníci Výskumného ústavu detskej psychlógie a 
patopsychológie Bratislava. 
 
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 priebehu roku 2008 doposiaľ sa vykonala kontrola dodržiavania zákazu fajčenia 

v prevádzkach podliehajúcich štátnemu zdravotnému dozoru v  2 470 prípadoch. Pri 
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zistení porušenia bolo v zariadeniach uložených 7 blokových pokút v čiastke 4 500 Sk, 
jedna pokuta v priestupkovom konaní a 4 priestupky boli riešené pokarhaním. 
Okrem toho sa uskutočnili 2 rokovania s vedením obchodných centier Aupark a Polus 
City Centre. 

 
Úloha č. 5 Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2008 
 
• V rámci prípravy tohtoročného podujatia boli oslovené TASR, denníky SME, Pravda 

a Nový Čas a regionálne masmédiá. Bol im zaslaný kompletný informačný materiál 
k podujatiu. Prihlášky účastníkov, ktoré boli zaslané na náš úrad, boli preposlané na ÚVZ 
SR ako organizátorovi podujatia. 

• Na úrade bola prevádzkovaná poradňa na odvykanie od fajčenia, ktorá má t.č. 19 stálych 
klientov a 45 klientom boli poskytnuté informácie o možnostiach a postupoch pri 
odvykaní od fajčenia. 

 
Úlohy č. 4, 6 
a 7 

Úlohy neboli určené pre RÚVZ Bratislava, hl. m. 

 
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 2008 priebežne vykonávala surveillance 

ochorení preventabilných očkovaním. Hlásených a epidemiologicky vyšetrených bolo 13 
ochorení na pertussis, z toho 10 prípadov bolo evidovaných v epidemickom výskyte u 10 – 18 
ročných neočkovaných detí umiestnených v DSS pre mentálne a telesne postihnuté deti 
a mládež. Ďalšie 3 ochorenia boli hlásené u 2, 14 a 15 ročných detí. V rámci  kampane SZO 
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. Taktiež bola zriadená len pre tento účel 
vakcinačná poradňa pre laickú verejnosť a zdravotníckych pracovníkov. Vzhľadom na zmeny 
v hradení vakcíny proti pneumokokom u detí bol zaznamenaný zvýšený záujem laickej 
verejnosti o možnostiach tohto očkovania a jeho význame v detskom veku. 

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 14 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 pneumokokové ochorenia, vírusové hepatitídy, kliešťovú encefalitídu, lymskú boreliózu, 
črevné nákazy a možnostiach očkovania pred cestou do zahraničia. 

 
Úloha č. 2 Vyhodnotiť zaočkovanosť v Bratislavskom kraji a plniť ostatné úlohy  

Imunizačného programu 
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Kontrola ochranného očkovania bola v Bratislavskom kraji vykonaná k 31.8.2008. 
Celokrajské výsledky  všetkých druhov povinného pravidelného očkovania sú rovnako 
priaznivé ako v predchádzajúcich rokoch. Administratívna kontrola bola vykonaná  u 139 
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 99,7%. Pri 
prvom preočkovaní proti diftérii, tetanu a pertussis bola zistená celokrajská zaočkovanosť 
99,7% pri druhom 99,6% a pri revakcinácii proti diftérii a tetanu 99,8%. V základnom 
očkovaní proti tuberkulóze bolo zaočkovaných 98,5% novorodencov, v ročníkoch narodenia  
1995 a1996 bolo preočkovaných 99,8 resp. 93,4 % tuberkulín negatívnych detí. Pri očkovaní 
proti morbilám, rubeole a parotitíde bolo v základnom očkovaní vakcinovaných 99,4% detí 
a revakcinovaných bolo 99,6% detí. 

Proti vírusovej hepatitíde typu B bolo zaočkovaných 91,8% zdravotníckych 
pracovníkov, ktorí podliehali očkovaniu a 99,3% žiakov zdravotníckych škôl v Bratislavskom 
kraji. 

Spracované výsledky kontroly ochranného očkovania boli zaslané na ÚVZ SR dňa 
25.11.2008.  
 
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.  2008 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 2008 sa vykonalo 46 previerok na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými 
prácami.  Bolo vydaných  41 rozhodnutí o  vyhlásení rizikových prác a 10 rozhodnutí o 
zrušení. V 3 prípadoch bolo konanie vo veci návrhu na vyhlásenie rizikových prác zastavené, 
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nakoľko organizácie nedoplnili podanie o požadované podklady, najmä  o  náležitosti návrhu 
podľa prílohy č. 2 k vyhl. 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 (Stein, s.r.o., Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Kraft Foods Slovakia, a.s.).   
K zániku rizikových prác (bez rozhodnutia RÚVZ Bratislava, hl.m.) z dôvodu zrušenia 
organizácie, resp. jej prevádzky  prišlo v 3 prípadoch (MATADOR Automotive Bratislava, 
a.s., Bojnická 3, hluk z dôvodu rozčlenenia organizácie na dve spoločnosti; Technické 
sklo,a.s., prevádzka Kmenáreň, Agátova 22, Bratislava  z dôvodu  zrušenia pracoviska;  
SYNLAB, s.r.o., Limbová 5, Bratislava, biologické faktory (mycobacterium tbc)z dôvodu  
zrušenia pracoviska).  

Opatrenia, uložené organizáciám na odstránenie zistených hygienických nedostatkov 
na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami sa v prevažnej miere týkali realizácie 
technických opaterení 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. V r. 2008 bolo doručených na RÚVZ 
Bratislava, hl.m. 36 podozrení na chorobu z povolania: 
      -    9x kontaktná dermatitída (7x živica, 1x dezinfekčné prostriedky, 1x guma) 

- 8x DNJZ (z toho 2x  v spojení s chorobou z vibrácií) 
- 2x rinitída 
- 1x infekcia ( VH-C) 
- 1x lymská borelióza 
- 1x hlasivkové uzlíky 
- 1x hepatopatia  
- 1x ca nosohltanu 
- 8x akútna intoxikácia (splodinami horenia - halogeniz. uhľovodíky, etylénoxid) 
- 1x susp. ak. intoxikácia 
- 1x malária vyvolaná Plasmodium falciparum, B50 
- 1x manganizmus  
- 1x choroba z vibrácií. 

V 22 prípadoch bol preukázaný súvis s vykonávanou prácou; v 5 prípadoch nebol 
potvrdený súvis s vykonávanou prácou; v 1 prípade si zamestnanec neželal vykonať 
hygienický prieskum pracoviska; v 1 prípade sa hygienický prieskum nedal vykonať, bolo 
uvedené len sídlo firmy; v 3 prípadoch bola žiadosť odstúpená ÚVZ MDPaT;  3 prípady sú 
v štádiu šetrenia.      
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V prípade zistenia hygienických nedostatkov na pracoviskách, RÚVZ Bratislava 
pristúpil k správnemu konaniu s uložením pokuty. Súčasne bolo spoločnosti uložené odstrániť 
zistené nedostatky (TVG Klima Slovakia s.r.o.).   
         Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie Bratislava bolo v r. 2008 hlásených 
celkom 18 chorôb z povolania, z toho v 1 prípade išlo o ohrozenie chorobou z DNJZ 
u zamestnanca  organizácie ELCON, a.s., Bratislava, u ktorého prešetrenie RÚVZ Bratislava 
hl.m. vykonáva v súčasnosti, 1 nepriznala (hlasivkové uzlíky). 

 
 

Úloha č. 2 NAVRHOVAŤ A REALIZOVAŤ INTERVENČNÉ AKTIVITY 
ZAMERANÉ NA OCHRANU A PODPORU ZDRAVIA 
ZAMESTNANCOV (ZDRAVÉ PRACOVISKÁ) 
 

• NA ZÁKLADE POZNATKOV ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU 
REALIZOVAŤ VO VYBRANEJ ORGANIZÁCII  INTERVENČNÉ AKTIVITY 
ZAMERANÉ NA OCHRANU A PODPORU ZDRAVIA ZAMESTNANCOV (ZDRAVÉ 
PRACOVISKÁ) 

   
 V roku 2008 RÚVZ Bratislava, hl.m. v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z 

Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR a zahraničných programov 
a projektov riešil úlohu   „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 21 žien, na úseku výroby káblov 18 zamestnancov, z toho 5 žien, na 
úseku výroby izolovaných vodičov 6 mužov. Spoločnosť uzatvorila zmluvu s PZS, s.r.o., 
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. Cieľom úlohy  bolo  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 
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a spôsobu života a práce zamestnancov realizovať intervenčné aktivity zamerané na 
ochranu a podporu zdravia zamestnancov. 

  Realizovanými  objektívnymi meraniami 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 sa spoločnosť zaviazala 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 chemických 
laboratóriách bola inštalovaná klimatizačná jednotka). Po vykonaní technických opatrení 
sa uskutoční nová objektivizácia pracovného prostredia.          

 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.   

 Na základe uvedených skutočností sa  program  Zdravé pracoviská  
v spoločnosti VUKI ,a.s. bude realizovať aj v roku 2009.  

  
• 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 
2008 vykonávaná ako súčasť práce odboru, v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, 
prostredníctvom poradne zdravia, v rámci projektu Zdravé pracoviská, v rámci projektu 
Európskeho sociálneho fondu – Iniciatíva Spoločenstva EQUAL, prostredníctvom 
poradenstva a prednášok pre zamestnancov a zamestnávateľov a prostredníctvom školení 
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 verejnom zdravotníctve a jeho vykonávacie predpisy, 
aproximačné nariadenia vlády, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
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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 2008 bolo  
vybavených  94 e-mailov, 799 telefonických dotazov a 32 písomných dotazov.  Pre 77 
zamestnancov i zamestnávateľov boli uskutočnené 3 prednášky, týkajúce sa platnej legislatívy 
v oblasti zaobchádzania s nebezpečnými chemickými látkami a úloh pracovnej zdravotnej 
služby (PD Rača, PD Vinohrady, ŠUKL). V r. 2008  sa uskutočnili prostredníctvom 
spoločnosti Events and Media Consulting Agency s.r.o.  (EMCA) a AXIS L&M s.r.o. 4 
semináre na tému „Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby“, ktoré boli určené na pomoc 
fyzickým osobám - podnikateľom  alebo právnickým osobám, ktorí ako zamestnávatelia majú 
určité povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s dôrazom na 
objasnenie úloh pracovnej zdravotnej služby podľa vyhl. MZ SR č. 292/2008 Z.z. 
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby. MUDr. Jana 
Nedeliaková autorsky pripravila publikáciu: Pracovná zdravotná služba v privátnej 
ambulancii, Manuál k zabezpečeniu úloh PZS a ochrany zdravia pri práci, ktorú vydal  Dr. 
Josef Raabe Slovensko, s.r.o., august 2008, 72 s. V spolupráci s Inštitútom bezpečnosti práce, 
s.r.o. boli  zrealizované 4 školenia odbornej spôsobilosti zamestnancov na prácu s toxickými a 
 veľmi toxickými látkami a prípravkami  pre 83 účastníkov. 

V roku 2008 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 
543 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 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 1 122 
konzultácií. 

V rámci v rámci kampane „Zdravé pracoviská, hodnotenie rizík“  a Európskeho týždňa 
BOZP  odbor v roku 2008 zabezpečil: informovanie verejnosti o kampani prostredníctvom 
www stránky RÚVZ Bratislava, informovanie verejnosti o kampani prostredníctvom 
informačných materiálov OSHA v priestoroch RÚVZ Bratislava, Deň otvorených dverí na 
RÚVZ Bratislava  21.10.2008 s aktivitami: informovanie o hodnotení rizík na pracoviskách 
za účelom zvýšenia povedomia  o BOZP, konzultácie s odbornými pracovníkmi odboru PPL, 
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na ktorom sa zúčastnilo 15 záujemcov.  Možnosť vyšetrenia a konzultácií v Poradni zdravia 
RÚVZ Bratislava v rámci Dňa otvorených dverí využilo 35 klientov.   

 
• CIELENE KONTROLOVAŤ DODRŽIAVANIE ZÁKAZU FAJČENIA 
V DOZOROVANÝCH PREVÁDZKACH  
            
  V ROKU 2008 SA VYKONALO 1 749 KONTROL, Z TOHO  SÚČASŤOU 
ZÁZNAMU 1328 PREVIEROK BOLA KONTROLA 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. OPATRENIE NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH 
NEDOSTATKOV BOLO NARIADENÉ ORGANIZÁCII PALMA TUMYS, A.S. – V  HS 
MARGARÍNKA I ZABEZPEČIŤ VYMIESTNENIE FAJČIARSKEHO KÚTIKA MIMO 
ŠATŇOVÝ PRIESTOR V SÚLADE SO ZÁK. Č. 377/2004 Z.Z. O OCHRANE 
NEFAJČIAROV V ZNENÍ ZÁK. Č. 465/2005 Z.Z.       
 
 
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 2008 SA VYKONALO  1 749 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 110 OPATRENÍ PODĽA § 12 ODS. 4 ZÁK. Č. 
355/2007 Z.Z.  A 71 POKYNOV PODĽA § 6 ODS. 3 PÍSM. I) 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 
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PRACOVNEJ ZÁŤAŽE U ZMENOVÝCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍKOV 
VYKONÁVAJÚCICH NOČNÚ PRÁCU;  ZABEZPEČENIE PRIMERANEJ TEPLOTY NA 
PRACOVISKÁCH SO ZRETEĽOM NA POUŽÍVANÉ PRACOVNÉ POSTUPY 
A FYZICKÚ ZÁŤAŽ PRACOVNÍKOV; PREUKÁZANIE ODBORNEJ A ZDRAVOTNEJ 
SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI A PRÍPRAVKAMI;  
ZABEZPEČENIE SKRÍNINGOVÉHO 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 31 PRÍPADOCH V SUME 635 000,-SK, Z TOHO V 9-TICH   
PRÍPADOCH BOLA POKUTA ULOŽENÁ V SUME 215 000,- SK. V 12-TICH   
PRÍPADOCH BOLA ULOŽENÁ POKUTA  PODĽA § 57 ODS. 46 ZÁK. Č. 355/2007 Z.Z. 
V SUME 905 000,- SK ZA NEOPRÁVNENÉ ODSTRÁNENIE ETERNITU ZO STRECHY 
OBJEKTU NA MILETIČOVEJ UL. V BRATISLAVE SPOLOČNOSTI SLOVEGRA, 
S.R.O., MALÉ DVORNÍKY V SUME 300 000,-SK; ZA PREVÁDZKOVANIE 
BETONÁRNE NA STAREJ PRIEVOZSKEJ UL. V BRATISLAVE V ROZPORE S § 52 
ODS. 1 PÍSM. B) ZÁK. Č. 355/2007 Z.Z.., SPOLOČNOSTI EURO BETON, S.R.O., 
BRATISLAVA, VO VÝŠKE 50 000,- SK;  ZA DEMONTÁŽ ETERNITU  ZO SEVERNEJ 
ŠTÍTOVEJ STENY PRI ZATEPĽOVANÍ FASÁDY DVOJPOSCHODOVÉHO 
OBYTNÉHO DOMU NA HUBENÉHO UL. Č. 1,3,5 V BRATISLAVE,  VO VÝŠKE 
100 000,- SK VEDÚCEMU SKUPINY ŽIVNOSTNÍKOV SPOLOČNOSTI  ING. JÁN 
DANIEL – DEKOR, BRATISLAVA;  ZA NEOPRÁVNENÉ A NEODBORNÉ 
ODSTRAŇOVANIE MATERIÁLU S OBSAHOM AZBESTU V KOMUNIKAČNOM 
PRIESTORE 1.NP DOMU NA HAANOVEJ UL. 19-21 V BRATISLAVE SPOLOČNOSTI 
INTERSET BRATISLAVA, S.R.O. VO VÝŠKE 50 000,-SK.; ZA  UVEDENIE 
PRACOVNÝCH PRIESTOROV SPRACOVANIA A VÝROBY ĽAHKÝCH A ŤAŽKÝCH 
VÝROBKOV Z GUMY, POLYMÉROV A KOPOLYMÉROV A ODMASŤOVANIA 
GUMOVÝCH PODOŠIEV NA PLUHOVEJ UL. 49 V BRATISLAVE DO PREVÁDZKY 
BEZ SÚHLASNÉHO ROZHODNUTIA ORGÁNU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
SPOLOČNOSTI ASTROTECH SLOVAKIA, S.R.O., BRATISLAVA VO VÝŠKE 20 000,-
SK; ZA PREVÁDZKOVANIE BEZ SÚHLASNÉHO ROZHODNUTIA ORGÁNU 
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A NEGATÍVNE OVPLYVŇOVANIE SÚVISIACEHO 
OBYTNÉHO PROSTREDIA HLUKOM, VIBRÁCIAMI A EMISIAMI Z PREVÁDZKY 
KOVOVÝROBY, ČALÚNNICTVA, ÚDRŽBY A ČISTENIA KOMUNIKÁCIÍ, ÚPRAVY 
SADOV A VEREJNEJ ZELENE ACTIVITY, SPOL. S R.O., BRATISLAVA  NA 
KOVÁCSOVEJ UL. 5 V BRATISLAVE VO VÝŠKE 50 000,-SK; ZA   NEVYKONANIE  
OPATRENÍ NA OCHRANU VEREJNÉHO ZDRAVIA, KTORÉ SÚ  ULOŽENÉ V § 52 
ODS. 1 ZÁK. Č. 355/2007 Z.Z V PRACOVNÝCH PRIESTOROCH VÝROBY 
VÝROBKOV Z PLASTOV, KOVOVÝROBY MONTÁŽE A KOMPLETIZÁCIE 
ELEKTRIKÁRSKYCH KOMPONENTOV UNIVOLT –REMAT S.R.O., NA ŠENKVICKEJ 
CESTE  16 V PEZINKU, PREVÁDZKOVANIE BEZ SÚHLASNÉHO ROZHODNUTIA 
ORGÁNU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  DO PREVÁDZKY VO VÝŠKE 75 000,- 
SK; ZA  NEOPRÁVNENÉ A NEODBORNÉ  ODSTRAŇOVANIE MATERIÁLU   
S OBSAHOM AZBESTU  ZO STRECHY  PRÍZEMNÉHO OBJEKTU URČENÉHO NA 
DEMOLÁCIU NA KARLOVESKEJ UL. V BRATISLAVE PSJ HYDROTRANZIT, A.S.,  
BRATISLAVA VO VÝŠKE 50 000,-SK; ZA PREVÁDZKOVANIE VÝROBY LIATEHO 
ASFALTU SPOLOČNOSŤOU EZIS S.R.O., BRATISLAVA  NA POZEMKU Č. 4924/5 
V KAT. ÚZEMÍ BRATISLAVA- RAČA NA PRIBYLINSKEJ UL. V BRATISLAVE BEZ 
UVEDENIA PRACOVNÝCH PRIESTOROV DO PREVÁDZKY, PRIČOM 
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PREVÁDZKOVATEĽ NEZABEZPEČIL OBJEKTIVIZÁCIU A HODNOTENIE HLUKU 
V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ  VO VÝŠKE 20 000,-SK; ZA PREVÁDZKOVANIE 
MONTÁŽNO – SKLADOVACEJ HALY – VÝROBŇA KOBERČEKOV  DO 
AUTOMOBILOV“ V AREÁLI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSELNÉHO PARKU 
LOZORNO SPOLOČNOSŤOU HP PELZER SLOVAKIA, S.R.O., REVÚCA BEZ 
SÚHLASNÉHO ROZHODNUTIA ORGÁNU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, 
NEVYPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH PORIADKOV A POSUDKOV O RIZIKU, 
NEZABEZPEČENIE OBJEKTIVIZÁCIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA VO VÝŠKE 
40 000,-SK; ZA NEGATÍVNE OVPLYVŇOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
PRAŠNOSŤOU A NEBEZPEČNÝM ODPADOM PRI NEODBORNOM 
ODSTRAŇOVANÍ AZC STAVEBNÉHO MATERIÁLU (STREŠNEJ KRYTINY) 
Z OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU NA DOSTOJEVSKÉHO RADE 19 V BRATISLAVE  
VLADIMÍROVI HRONCOVI – TRI BAND, REVÚCA VO VÝŠKE 50 000,- SK; ZA 
PREVÁDZKOVANIE BEZ SÚHLASNÉHO ROZHODNUTIA ORGÁNU VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA V ROZPORE S PLATNOU LEGISLATÍVOU, PRIČOM 
V DÔSLEDKU TEJTO SKUTOČNOSTI PRIŠLO K OHROZENIU ZDRAVIA 
PRACOVNÍKOV VYSTAVENÝCH ŠPECIFICKÝM RIZIKÁM PREVÁDZKY (PRÁCA 
S BREMENAMI, EXPOZÍCIA VIBRÁCIÁM-  PREŠETROVANÉ PODOZRENIE NA 
CHOROBU Z POVOLANIA – SY KARPÁLNEHO TUNELA) TVG KLIMA SLOVAKIA,  
BRATISLAVA VO VÝŠKE 100 000,-SK.   
    
• 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 2008 sa použilo pri  výkone štátneho zdravotného 
dozoru v 51 organizáciách 945 kontrolných listov na pracoviskách s rôznymi faktormi 
práce a pracovného prostredia (hluk, chemické faktory, bremená, azbest, zobrazovacie 
jednotky, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory).  Kontrolné listy boli  
využívané aj pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených hygienických nedostatkov.   
   
• 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  

  
   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. 2008 spoločné 
previerky s Inšpektorátom práce Bratislava v rozsahu stanovenom v pláne spoločných 
previerok. Na koordinačnej porade so zástupcami orgánu inšpekcie práce vo veci 
spoločných previerok s RÚVZ Bratislava, hl.m., boli vybrané organizácie, v ktorých sa 
realizoval výkon spoločných previerok so zameraním na pracovné podmienky 
v prevádzkach veľkých obchodných reťazcov hypermarketov s osobitným zreteľom na 
hodnotenie fyzickej záťaže a pracovných podmienok u vybraných profesií – pokladník, 
skladník, predavač:  
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- METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 
- BILLA s.r.o., filiálka č. 104, Bajkalská 19/A, Bratislava.  
 
  Za IP Bratislava sa previerok zúčastnila Mgr. Ľubica Tedlová. IP Bratislava pri 
previerkach kontroloval: výpis z obchodného registra,  agenda a dokumenty z oblasti 
BOZP (politika BOZP, prevádzkové predpisy bezpečnosti práce, ktoré obsahujú 
pracovné podmienky žien, zakázané práce ženám, smernica 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. 391/2006 Z.z.,  281/2006 Z.z., 
272/2004 Z.z., 395/2006 Z.z., vyhl MZ SR č. 541/2007 Z.z., 542/2007 Z.z., 544/2007 Z.z.) a 
metodického usmernenia na zabezpečenie jednotného postupu orgánov na ochranu 
zdravia pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách. Súčasťou výkonu 
štátneho zdravotného dozoru boli dotazníky spokojnosti zamestnancov, dotazník 
subjektívneho hodnotenia záťaže a zdravotných ťažkostí pohybového aparátu pri práci  
a dotazník informovanosti zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenami v počte 33 
(METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.) a 28 (BILLA s.r.o.). Dotazníky boli spolu s  ich 
analýzou zaslané na ÚVZ SR. Pri výkone dozoru v spoločnosti BILLA boli  zistené 
viaceré hygienické nedostatky. Nepreukázalo sa, že prevádzkový poriadok pre práce 
s chemickými faktormi a pre potravinárske činnosti v predmetnej prevádzke  boli 
vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi, nebolo preukázané školenie 
a informovanie zamestnancov o príslušných právnych predpisoch, posudkoch o rizikách 
a prevádzkových poriadkoch, neboli vypracované časové snímky pre jednotlivé profesie, 
nebol predložený k nahliadnutiu posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a 
posudok o riziku pri práci v expozícii hluku (lis, mlyn), neboli vypracované resp. 
aktualizované smernice pre používanie prepravných pracovných prostriedkov, na 
poskytovanie OOPP a na poskytovanie prvej pomoci,  protokolmi o meraní 
mikroklimatických faktorov a intenzity umelého osvetlenia na pracoviskách sa 
nepreukázal súlad s platnými právnymi predpismi,  účastník konania nepreukázal 
zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby, nepreukázala sa zdravotná 
spôsobilosť zamestnancov na ručnú prácu s bremenami, nebol vydaný interný zákaz 
fajčenia na všetkých pracoviskách, lekárnička prvej pomoci nebola dostatočne 
vybavená, nebolo doriešené upratovanie priestorov úseku servisu vyhovujúcim 
spôsobom, skladovanie potravín sa realizovalo v bezprostrednej blízkosti 
aromatizovaného drogériového tovaru, nebola zabezpečená dostatočná kapacita šatní 
a tieto neboli vybavené v súlade s platnými právnymi predpismi, otváranie okien 
v niektorých priestoroch nebolo zabezpečené z podlahy, vetranie v miestnosti skladu 
čistiacich a dezinfekčných prostriedkov nebolo vyhovujúce. Odstránenie zistených 
nedostatkov bolo riešené rozhodnutím s nariadenými opatreniami  pre účastníka 
konania. V organizácii METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. neboli zistené hygienické 
nedostatky. Záznamy zo spoločných  previerok boli zaslané na ÚVZ SR.         
  Odbor PPL v uplynulom roku spolupracoval  s IP Bratislava, ako aj so 
zástupcami odborových zväzov a to v oblasti poskytovania informácií o organizáciách, 
ktoré nedisponujú súhlasným posudkom orgánu na ochranu zdravia k uvedeniu do 
prevádzky a pri riešení podnetov, sťažností a nedostatkov v organizáciách. Zástupcovia 
odborových organizácií, resp. zástupcovia zamestnancov sa zúčastňovali výkonu 
štátneho zdravotného dozoru na pracovisku. RÚVZ Bratislava, hl.m. sa v uplynulom 
roku nezúčastnil spoločného prešetrovania pracovných  úrazov s IP Bratislava a taktiež 
sa nevyjadroval k povoľovaniu práce nadčas.  
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• 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 2008 podľa 
zaslaného harmonogramu. V Bratislavskom kraji sa uskutočnili spoločné previerky v 5 
organizáciách:  NAFTA a.s., Gbely -Centrálny areál podzemného zásobníka zemného 
plynu Plavecký Štvrtok (A);   DVS Slovakia, s.r.o. (bývalý FRANS MAAS Slovakia, 
s.r.o.), Senec (B); Duslo, a.s. Šaľa,  OZ ISTROCHEM; Bratislava (B); SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo, Bratislava, Závod 5 Petrochémia, P-5.3 Expedícia, Sklady kvapalných 
plynov 1, Sklady kvapalných plynov 2 (B); Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Vlčie hrdlo, 
Bratislava, Výroba polyetylénu 1,2,3 (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. 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. Na základe zistených skutočností boli 
kontrolovaným organizáciám nariadené opatrenia na odstránenie hygienických 
nedostatkov. Záznamy z previerok boli zaslané Slovenskej inšpekcii životného 
prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany vôd 
a ÚVZ SR.   
 
Pri previerkach boli zistené nasledovné  nedostatky:    

- prevádzkovanie bez súhlasného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva 
k uvedeniu pracovných priestorov  do prevádzky  (NAFTA a.s., Gbely) 

- zaobchádzanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami bez súhlasného 
rozhodnutia orgánu   verejného zdravotníctva  (NAFTA a.s., Gbely)   

- nakladanie  s nebezpečnými odpadmi bez súhlasného rozhodnutia orgánu 
verejného  

            zdravotníctva (DVS Slovakia, s.r.o.) 
- vedúci pracovníci nedisponovali osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu    

s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami (NAFTA a.s., Gbely)  
- nebol predložený návrhna RÚVZ Bratislava, hl.m.  na zaradenie pracovných 

činností do kategórie rizikových prác  pre pracovné činnosti s expozíciou hluku 
(Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.)      

- neaktuálne prevádzkové  poriadky a posudky o riziku pre pracovné činnosti 
s expozíciou chemickým faktorom vrátane karcinogénnych a mutagénnych 
faktorov   (SLOVNAFT, a.s.) 

- nepreukázanie zabezpečenia informovanosti a zaškolenia zamestnancov na prácu 
(Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.)      

- neaktuálny havarijný plán vzhľadom k súčasným podmienkam na pracoviskách  
spoločnosti (DVS Slovakia, s.r.o.) 

- nezabezpečenie záchrannej zdravotnej služby (DVS Slovakia, s.r.o.) 
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  Odstránenie zistených hygienických nedostatkov  bolo predmetom opatrení, 
uložených spoločnostiam: Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., SLOVNAFT, a.s., DVS 
Slovakia, s.r.o. Uloženie opatrení pre spoločnosť   NAFTA a.s., Gbely  je predmetom 
správneho konania.    
 
  
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 2008 zistené nasledovné 
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľmi: 
 

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 31 17 3 45 20 

dodávateľským 
spôsobom 

206 22 459 10 705 22 887 154 

PZS nemajú 
 

1 440 9 478 5 461 21 721 339 

Spolu 1 703 31 968 16 183 46 1 653 513 
 
 Zák. NR SR č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zák. č. 309/2007 Z.z. a o zmene a doplnení zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia s účinnosťou od 01.05.2008 umožnil zabezpečiť výkon PZS 
u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 19 zamestnancov prostredníctvom 
preventívneho pracovného lekára, resp. asistenta, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený 
pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (nie je potrebné zabezpečiť tímom 
PZS). V súčasnosti je potrebné zabezpečiť PZS pre všetkých zamestnancov. Živnostník, ktorý 
nikoho nezamestnáva nemusí mať zabezpečenú PZS, nakoľko sa na neho zák. č. 124/2006 
nevzťahuje.  V r. 2008 bolo vykonaných 1749 kontrol, z toho 228 u živnostníkov, ktorí 
nikoho nezamestnávajú. 
          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 
bola najčastejším dôvodom žiadostí o predĺženie  termínu plnenia uložených opatrení, ale aj 
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najčastejším dôvodom zmeny vykonávateľa PZS. Účel  pracovných zdravotných služieb bol 
v týchto prípadoch zamestnávateľmi spochybňovaný.  
 
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 vybratých škôl na zdravie 
žiakov v projekte CEHAPE.  

• Prostredníctvom NRC  pre zdravotnú problematiku znečistenia komunálneho ovzdušia sa 
zabezpečovala informovanosť obyvateľov o kvalite ovzdušia na základe dotazov. Išlo 
najmä o náhle znečistenia ovzdušia požiarmi alebo riziká z plánovaných/novobudovaných 
zdrojov, napr. výroba plastových okien v Miloslavove, zámer na výstavbu kafilérie 
v Moste pri Bratislave a pod. 

• Na základe podnetu obyvateľa bytu sa preverila situácia s prienikom škodlivých látok do 
obytného prostredia z garáže, bol upozornený stavebný úrad a iniciovali sa nápravné 
opatrenia cestou správcu objektu (dodatočné odvetranie garáží). 

• 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 (54 vstupov do rozhlasových a televíznych 
relácií a pre dennú tlač), prostredníctvom ktorých bolo informované obyvateľstvo 
o problémoch na úseku verejného zdravia. 
 

Úloha č. 2 PREVENCIA EXPOZÍCIE HLUKU V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
 

• Pri posudzovaní  zámerov EIA, územných plánov, návrhov na umiestnenie 
stavieb, kolaudačných konaniach i návrhov na uvedenie zariadení do prevádzky sa 
dôsledne kontrolovali budúce hlukové pomery vyžiadaním hlukových štúdií i výsledkov 
objektívnych meraní hluku.  

• V sledovanom období bolo prijatých 146 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 prevádzkami sa riešili v spolupráci s obecnými/miestnymi úradmi. 
V prípadoch stavebného hluku sa oslovili príslušné stavebné úrady, v 4 prípadoch náš 
úrad prikročil k udelení pokuty. Problematika dopravného hluku (diaľnice, železnice) sa 
rieši v rámci preventívnych opatrení pri výstavbe nových ciest, resp. pri och významnej 
rekonštrukcií.  

• Hodnoty hluku sa overovali aj priamo v obytných stavbách, najmä z aspektu vplyvu hluku 
z  zariadení v objektoch a prevádzok služieb umiestnených v blízkosti obytného 
prostredia, v r. 2008 to bolo v 53 prípadoch. Pri umiestňovaní hlučných prevádzok do 
bytových domov sa požadovalo tiež zdokumentovať nepriezvučnosť konštrukcií. 

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

PITNEJ VODY A S VYUŽÍVANÍM PRÍRODNÝCH VÔD NA KÚPANIE 
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• 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.  

• Zníženie kvality pitnej vody bolo povolené výnimkami pre 5 vodovodov (Suchohrad, 
Pernek, Čataj, Senec, Závod), v prvých 4 menovaných boli vykonané opatrenia na 
zlepšenie kvality vody, zostáva riešenie nadmerného obsahu Fe a Mn v obecnom 
vodovode Závod, čo však nepodlieha udeľovaniu výnimiek evidovaných EÚ 
(organoleptické vlastnosti). 

• 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 prípade vodovodu Kalinkovo – Hamuliakovo, kde došlo k zhoršeniu 
organoleptických vlastností vody v dôsledku nárastu koncentrácie železa vo vodnom 
zdroji, pristúpil prevádzkovateľ BVS a.s. k náhradnému zásobovaniu pitnou vodou 
cisternami do doby vybudovania úpravne vody na zdroji. Úpravňa je v prevádzke od 
05/2008. 

• Operatívne rozhodnutím pre Mesto Pezinok bolo riešené núdzové zásobovanie rómskych 
rodín v náhradnom ubytovaní po vyhorení ich bytovky. 

• Na základe zistení zhoršenej kvality pitnej vody vo vnútorných rozvodoch bytových 
objektov boli v 2 prípadoch vyzvaní majitelia objektov, resp. správcovia objektov, na 
vykonanie čistenia a preplachu vnútorných rozvodov a zabezpečenie kontrolného 
prevzorkovania. 

• 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. 

 
• V súvislosti s podnetmi na zhoršenú kvalitu vody na niektorých prírodných kúpaliskách 

v Bratislave (Veľký Draždiak, Zlaté piesky) boli ešte pred začatím sezóny vykonané 
šetrenia s vodohospodárskym orgánom a operatívne odobraté vzorky vody. Preukázali 
však iba veľmi miernu odchýlku od limitov, čo sa do začiatku sezóny upravilo. 

• V priebehu mesiaca máj a jún bolo vykonané predsezónne monitorovanie kvality vody 
v prírodných kúpaliskách v Bratislavskom kraji (5 vyhlásených kúpacích oblastí a 6 
ďalších intenzívne využívaných jazier). Všetky vzorky spĺňali požiadavky na vodu na 
kúpanie. 

 
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. Okrem vodovodov, pre ktoré sú v platnosti 
výnimky (celkom 5) nebolo zisťované prekračovanie limitov. V rámci monitoringu bolo 
v sledovanom období odobratých a vyšetrených 392 vzoriek pitnej vody z verejných 
vodovodov v Bratislavskom kraji. 

• V rámci štátneho zdravotného dozoru a platených služieb bolo odobratých a vyšetrených 
ďalších 657 vzoriek pitnej vody. 

• Prevádzkovatelia verejných vodovodov pravidelne predkladali výsledky prevádzkovej 
kontroly kvality pitnej vody, ktoré doplňovali obraz o hromadnom zásobovaní pitnou 
vodou obyvateľov Bratislavského kraja.  
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• Monitoring vôd na kúpanie na území Bratislavského kraja na r. 2008 je plne funkčný, je 
vypracovaný harmonogram odberov na r. 2008 a zabezpečené laboratórne vyšetrovanie 
vzoriek v predpísaných ukazovateľoch. Do monitoringu prírodných kúpalísk je 
zahrnutých celkom 11 jazier, z bazénových kúpalísk ide o 11 sezónnych zariadení. 

• Dosiaľ bolo odobratých a vyšetrených 87 vzoriek z monitorovaných vodných plôch, na 
umelých kúpaliskách sezónneho charakteru bolo odobratých z jednotlivých bazénov 
celkom 125 vzoriek vody. V bazénových zariadeniach s celoročnou prevádzkou bolo 
odobratých ďalších 102 vzoriek vody. Všetky rozbory (celkom 314 vzoriek) potvrdili 
vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. 

 
Úloha č. 5 Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia  

a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho  
ZDRAVIA 

 
• Úrad zabezpečil plnenie úlohy 1.4. „Systém informovania verejnosti s využitím 

internetových stránok úradov verejného zdravotníctva“ vypracovaním návrhu obsahu časti 
www.stránky týkajúcej sa hygieny životného prostredia. Prebehlo pripomienkové konanie, 
text bol dopracovaný a odovzdaný na pracovnej porade hygieny životného prostredia 
v Bojniciach. Bol odovzdaný na jednotlivé RÚVZ pre ich potrebu ako súčasť zápisnice 
z porady. 

 
• 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 zabezpečí 

jednak spracovanie správ, jednak priebežnú informovanosť masmédií i občanov o kvalite 
vody v prírodných i bazénových kúpaliskách. Boli do neho vložené vstupné údaje, 
v súčasnosti sa priebežne dopĺňajú výsledky rozborov vôd. Činnosť systému je dosiaľ 
poznamenaná technickými problémami. 

 
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: 
- HPLC metóda stanovenia vonných látok benzyl benzoátu, benzyl salicylátu, benzyl 

cinamátu, amyl cinnamalu a hexyl cinnamalaldehydu v kozmetických výrobkoch 
- HPLC metóda stanovenia vonných látok geraniolu, linalolu, citronelolu, citralu, 

metyl-2-aktionátu a amylcinnamylalkoholu v kozmetických výrobkoch 
- Meranie elektrolytickej vodivosti vo vodách 
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- Spektrofotometrická metóda stanovenia aerosólu kyseliny sírovej v pracovnom 
ovzduší 

- Plynovochromatografická metóda stanovenia mezitylénu, cyklohexanolu 
a cyklohexanónu v pracovnom ovzduší 

- Plynovochromatografická metóda stanovenia halotanu v pracovnom prostredí. 
 

Na úseku mikrobiológie životného prostredia sa do praxe zaviedla metóda stanovenia 
dominantných taxónov cyanobaktérií a rias v povrchových vodách. 
 

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

 
          Vykonala  sa  validácia  dvoch  metód  stanovenia  vonných látok, ktoré   spĺňajú 
kritériá  

STN EN ISO/IEC 17025:2005. 
          Pokračuje sa v používaní už zavedenej metódy stanovenia chloroformu, benzénu,  
tolué-           

nu a izomérov xylénov v pitných vodách metódou termálnej desorpcie. V roku 2008 sa           
zanalyzovalo 51 vzoriek pitných vôd na obsah týchto ukazovateľov. 
 
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 NRC pre kozmetické výrobky pri 

ÚVZ SR a vykonal analýzu 327 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 9 vzoriek ovzdušia na obsah azbestových 
vlákien. Spolupráca pokračuje aj s NRC pre zdravotnú problematiku znečistenia komunálneho 
ovzdušia, kde sa odobralo a analyzovalo 22 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. 
 
K.   Rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti verejného zdravotníctva 
 
Úloha č. 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. 
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           Úrad naďalej pokračoval v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi ŠZU v Bratislave, 
ale aj iných školských základní, ktoré zabezpečujú vzdelávanie v odbore verejného 
zdravotníctva a bude signalizovať podnety na aktualizáciu výuky. 

 
Úloha č. 2   Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov ŠZÚ a príp. odbornú prax  

pre pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného  
zdravotníctva 

                                                                                      
 Pracovníci jednotlivých odborov úradu sa naďalej venovali študentom a absolventov 
odborov verejného zdravotníctva s cieľom oboznámiť ich s praxou vo verejnom zdravotníctve 
a ťažiskovou problematikou štátneho zdravotného dozoru 
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                                                                                                                                   Príloha č. 1 
 
V roku 2008 bolo na RÚVZ Bratislava postúpených 17 hlásení z Rýchleho výstražného 
systému pre potraviny a krmivá RASFF o nebezpečnom výrobku: 
 

1. pozitívny nález  Salmonella spp. vo výrobku „Bryndza Slatina“, plnotučná zimná 
bryndza, výrobca Bryndziareň a syráreň s.r.o., SNP 7, Zvolenská Slatina – pri 
kontrolách v obchodnej sieti nebol výrobok zistený 

 
2. primárne aromatické amíny vo výrobku:  plastová  kuchynská naberačka (čierny 

plast), výrobca: neudaný (krajina pôvodu Čína), dodávateľ: Koral (EX), s.r.o., 
Tomášikova 14, Bratislava. – vec odstúpená na RÚVZ Nové Zámky nakoľko bolo 
zistené, že dodávateľ sídli na adrese: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo.  

 
3. migrácia 4,4´- diamino-difenylmetanu z  výrobkov.  „Nylonová naberačka – lyžica na 

cestoviny“, čiarový kód: 5907629221654 a „Lopatka WOK“, čiarový kód: 
5907629221609, krajina pôvodu: Čína, dovozca pre SR: Ahold Retail Slovakia k.s., 
Ivánska cesta 12, Bratislava - na základe informácie z tunajšieho úradu dodávateľ 
dobrovoľne stiahol uvedené výrobky z predaja 

 
4. migrácia kadmia a olova z výrobku: keramické taniere priemer 20,5 cm Art.No: MX-

2052, výrobca Human Liling Changfeng Ceramic Plant, Čína – kontrolami 
v obchodnej sieti nebol výrobok zistený  

 
5. androstendion vo výživovom doplnku pre športovcov „San Attitude“ , výrobca San 

Corporation, USA, dodávateľ: Igor Hanák, Polus City Center Sport, Bratislava – 
kontrolou bolo zistené, že výrobok už je stiahnutý z trhu  

 
6. salmonella bareilly vo výrobku: Kuracia zmes – fašírka 600 g, výrobca HYZA 

Topoľčany, dátum výroby: 11.2.2008, dátum minimálnej trvanlivosti: 8.8.2008 – 
výrobok dodaný do 2 zariadení v rámci Bratislavského kraja – kontrolou bolo zistené, 
že v jednej prevádzke už boli výrobky skonzumované, v druhej prevádzke boli 
stiahnuté z predaja na základe informácie z tunajšieho úradu 

 
7. vysoký obsah ftalátov vo výrobku "detská fľaša s čistiacou kefkou", krajina pôvodu 

Čína, distribútor výrobku na území SR: firma MIX- MARKET, spol. s r.o., 
Radlinského 17, Sp. Nová Ves – výrobok nebol zistený na trhu. 

 
8. migrácia primárnych aromatických amínov z nylonových naberačiek vyrobených 

v Číne: TVN naberačka na špagety, EAN: 5010204963181, TVN lyžica special, EAN: 
5000436417187 – šetrením u distribútora TESCO STORES SR, a.s. bolo zistené, že 
uvedené výrobky už boli stiahnuté z trhu  

 
9. HAMI kaša na dobrú noc s banánmi, dátum. minimálnej trvanlivosti: 4.8.2009, 

výrobca NUTRICIA Poľsko, distribútor NUTRICIA s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 
(zámena obalov s výrobkom HAMI kaša na dobrú noc s jablkami) – šetrením bolo 
zistené, že spoločnosť NUTRICIA s.r.o. dobrovoľne stiahla z obehu výrobok 
predmetnej šarže. 
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10. verotoxín produkujúca E.Coli v čajoch z lipy striebristej, distribútor Oxalis Slovensko 
s.r.o., a Oxalis spol. s.r.o. - organizačná zložka – šetrením bolo zistené, že na základe 
oznámenia dodávateľa predmetných čajov z ČR, boli uvedené výrobky stiahnuté z 
trhu a vrátené dodávateľovi 

 
11. Listeria monocytogenes vo výrobku „Oravská slanina vákuovo balená“, výrobca OR – 

LI s.r.o., Liptovský Hrádok, dátum spotreby 18.6.2008 a senzoricky nevyhovujúce 
mäsové výrobky uvedeného výrobcu – uvedené výrobky pri kontrolách v obchodnej 
sieti neboli zistené 

 
12. vysoký obsah jodidu draselného vo výrobku:  TESCO VALUE Varená jódovaná soľ, 

1 kg, výrobca: Solivary a.s. Prešov, dátum minimálnej trvanlivosti: 27.06.2010 – 
kontrolou u distribútora uvedeného výrobku TESCO STORES SR, a.s., Kamenné 
nám. 1, Bratislava – prevádzka Cesta na Senec 2, Bratislava bolo zistené, že výrobok 
už bol stiahnutý z trhu 

 
13. podozrenie z kontaminácie mrazeného bravčového mäsa z Chile (karé a stehno) 

dioxínmi, distribútor: CHRIEN spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen.   
Odberateľovi uvedeného výrobku - Ing. Stanislav Klocháň – KLOST, Cabanova 21, 
841 02 Bratislava bolo rozhodnutím uložené opatrenie podľa § 19 ods. 1 písm. a)  
zák. NR SR č. 195/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. 
o potravinách na pozastavenie výrobku do doby ukončenia prebiehajúcich 
laboratórnych analýz. Výrobok bol následne uvoľnený na používanie. 

 
14. nedeklarovaná mliečna zložka (alergén kazeín) v čokoláde: Jemná horká čokoláda 

BIO  (Alnatura dark chocolate), , 100g, výrobca ALNATURA GmbH., Darmstradter 
str. 63, D-64404 Bickenbach, Nemecko, dátum minim. trvanlivosti: 04.2010, šarža: 
L228155, 

 
15. nedeklarovaná mliečna zložka (alergén kazeín) v čokoláde Jemná horká čokoláda 

s pomarančovým olejom BIO (Alnatura dark chocolate with orange oil and 70 % 
cocoa solids), 100g, výrobca ALNATURA GmbH., Darmstradter str. 63, D-64404 
Bickenbach, Nemecko, dátum minim. trvanlivosti: 04.2010, šarža: L218156.  

 
- distribútorovi uvedených čokolád bolo uložené opatrenie Podľa § 19 ods. 1 písm. b)  
zák. NR SR č. 195/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. 
o potravinách stiahnuť výrobky z obehu 

 
16. vysoký obsah E 952 kyseliny cyklámovej v nealkoholickom nápoji – výrobok nebol 

zistený v obchodnej sieti 
 

17. ochratoxín A vo výrobku Zlatá káva - štandard zmes - pražená mletá káva, 250 g, 
výrobca: Klember spol. s.r.o., Dunajská Streda, dátum minimálnej trvanlivosti: máj 
2009 - výrobok nebol zistený v obchodnej sieti 

 
Pracovníci RÚVZ Bratislava  zaslali v roku 2008 do systému RASFF nasledujúce 3 
hlásenia: 
 

1. zvýšený obsah formaldehydu vo výrobku: sada plastových kuchynských 
pomôcok „Elegence“ (biely plast), výrobca: AL & E, P.O.Box 88245005,  
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Eindhoven, Holandsko, ktorého dodávateľom je BBQ – SERVICE s.r.o.,  
Šamorínska  65, 821 06 Bratislava – vec prerokovaná s dodávateľom, výrobok už 
v čase riešenia nebol na sklade 

 
2. primárne aromatické amíny vo výrobku „Plastové kuchynské náradie – čierna plastová 

naberačka“ (v príbalovom letáku označené ako F331, F359, F360, F361, F 352, F363) 
výrobca: neudaný (dovoz z Číny), dovozca: MAKRO s.r.o., Stará Vajnorská 17, 832 
42 Bratislava – rozhodnutím uložené opatrenie podľa § 19 ods. 1 písm. e)  zák. NR 
SR č. 195/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. 
o potravinách na stiahnutie výrobku z obehu. 

 
 
3. migrácia formaldehydu z výrobku „Melamínový delený tanier 21 cm“, EAN: 

599542882470“, krajina pôvodu Čína, dovozca: AZM, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 
Bratislava – rozhodnutím uložené opatrenie podľa § 19 ods. 1 písm. e)  zák. NR SR č. 
195/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách na 
stiahnutie výrobku z obehu. 
 
 

              Príloha č. 2 
 
 Hlásenia v rámci systému RAPEX 2008 – výsledky šetrení 
 
1. č. 25/08  
    COLGATE Herbal White – zubná pasta 
    Výrobca: Írsko 
    riziko: mikrobiálne – aeróbne mikroorganizmy 10 000 cfu/g, enterobaktérie 1600 ufc/g) 
    ŠZD šetrenie: 15 subjektov – nebol  zistený   
2. č. 32/08  
    Dr. COOL – zubná pasta 
    Výrobca: Čína 
    riziko:  prítomnosť dietylglykol (DEG) 
    ŠZD šetrenie: 15 subjektov – nebol  zistený   
3. č. 109/08  
    PEPTILYS Contour des yeux – očný krém zn. Uriage 
    Výrobca: Francúzsko 
    riziko:  mikrobiologické – baktérie Rhizobium radiobacter 3,6. 107 

    ŠZD šetrenie: 19 subjektov – nebol  zistený   
4. č. 126/08  
    Nail Stripe So´Easy Glitter Silber – lak na nechty 
         Glitter Gold – lak na nechty 
    Výrobca: USA 
    riziko:  prítomnosť dibutylftalátu 
    ŠZD šetrenie: 19 subjektov – nebol  zistený   
5. č. 146/08  
    COLGATE  Whitening Advanced – zubná pasta 
    Výrobca: Južná Afrika 
    riziko:  mikrobiologické 
    ŠZD šetrenie: 18 subjektov – nebol  zistený   
6. č. 168/08  
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    Biocomfort Heilkräuter - Fussbalsam 
    Výrobca: Rakúsko 
    riziko:  nadlimitný obsah konz. Látky MCI/MI     
    ŠZD šetrenie: 18 subjektov – nebol  zistený   
7. č. 86/08  
    Baby balm, EUPHIA – detský krém 
    Výrobca: Belgicko 
    riziko:  mikrobiologické – Pseudopmonas Aeruginosa 
    ŠZD šetrenie: 16 subjektov – nebol  zistený   
8. č. 182/08  
    Dental Doctor Natural Mint Fragrance, Fresh Confidence – zubná pasta 
    Výrobca: Čína 
    riziko:  prítomnosť dietylen glykol (DEG) 
    ŠZD šetrenie: 16 subjektov – nebol  zistený   
9. č. 149  
   Procolata Chololate with Cocoa Beans – mydlo podobajúce sa na tabuľku čokolády 
    Výrobca: Nesti Dante, krajina pôvodu: Taliansko 
    riziko: výrobky vyzerajú ako potraviny môže dôjsť najmä u detí k zámene a požitiu       
    deťmi s následnými gastrointest. potiažami.... 
    ŠZD šetrenie: 13 subjektov – nebol  zistený   
10. č. 200  
    Good Quality Tooth Paste – Whitening – Fresh Mint – Extra Care – zubná pasta 
    Výrobca: neznámy pôvod:  Čína 
    riziko:  prítomnosť dietylen glykol (DEG) 1,87%  
    ŠZD šetrenie: 13 subjektov – nebol  zistený   
11. č. 201  
   CIOCCO THERAPY Line – kozmetika  podobajúca sa na čokoládu (tvarom, farbou,  
    vzhľadom, veľkosťou a vôňou), 250 g balenie v plast. pohári 
    Výrobca: neuvedený, krajina pôvodu:  Čína 
    riziko: výrobky vyzerajú ako potraviny môže dôjsť najmä u detí k zámene a požitiu       
    deťmi s následnými gastrointest. potiažami.... 
    ŠZD šetrenie: 13 subjektov – nebol  zistený   
12. č. 206  
   CIOCCO THERAPY Line – kozmetika  podobajúca sa na čokoládu (tvarom, farbou,  
    vzhľadom, veľkosťou a vôňou), 4x 50 g v zlatej a vínovej fólii 
    Výrobca: neuvedený, krajina pôvodu:  Čína 
    riziko: výrobky vyzerajú ako potraviny môže dôjsť najmä u detí k zámene a požitiu       
    deťmi s následnými gastrointest. potiažami.... 
    ŠZD šetrenie: 13 subjektov – nebol  zistený   
13. č. 207  
   CIOCCO THERAPY Line – kozmetika  podobajúca sa na čokoládu (tvarom, farbou,  
    vzhľadom, veľkosťou a vôňou), 2x 100 g v zlatej a vínovej fólii 
    Výrobca: neuvedený, krajina pôvodu:  Čína 
    riziko: výrobky vyzerajú ako potraviny môže dôjsť najmä u detí k zámene a požitiu       
    deťmi s následnými gastrointest. potiažami.... 
    ŠZD šetrenie: 13 subjektov – nebol  zistený   
14. č. 222  
   Procolata Chololate with Cocoa Beans – mydlo podobajúce sa na tabuľku čokolády 
    Výrobca: Nesti Dante, krajina pôvodu: Taliansko 
    riziko: výrobky vyzerajú ako potraviny môže dôjsť najmä u detí k zámene a požitiu       
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    deťmi s následnými gastrointest. potiažami.... 
    ŠZD šetrenie: 17 subjektov – nebol  zistený   
15. č. 259  
    Clear Essence Skin Beautifying body oil (telový olej) 
    výrobca: MFG, By Bluefield Associates, Ontario, CA, USA 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 17 subjektov – nebol  zistený   
16. č. 267  
    Vi Sola 20 Sauerstoff Sonnenschutz Fluid,  IONOVIT Sonnenschutz Fluid 
    výrobca: Via Nova Produkte, Michael Hirt Leutenhofen, D-87448 
    krajina pôvodu: Švajčiarsko 
    riziko: nižší ochranný faktor ako je uvedené na obale (analýza zistila faktor 6) 
    ŠZD šetrenie: 17 subjektov – nebol  zistený   
17. č. 270  
    Maxi Light Creme (krém na zosvetlenie pokožky) 
    výrobca: Nouvelle Parfumerie Gandour,  Abidjan 01, Pobrežie Slonoviny  
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 17 subjektov – nebol  zistený   
18. č. 312  
    Complex Cel - Serum 
    výrobca: Co Valence, Inc., 460 S, Bernson Lane, Chandler, AZ 85224  USA  
    riziko: prítomnosť cholekalciferolu a ergokalciferolu – vit. D2,  D 3    
    ŠZD šetrenie: 15 subjektov – nebol  zistený   
19. č. 323  
     BK Premium Lipstick 01 
     BK Premium Lipstick 09 
    výrobca: MIAOOU, Area Yiwu, Zhejiang, Čína   
    riziko: prítomnosť antimónu 24,96 mg/kg    
    ŠZD šetrenie: 15 subjektov – nebol  zistený   
20. č. 345  
    GilrZ Super Compact Cosmetic Case zn. Girlz 
    výrobca: neuvedený,  pôvod. Čína   
    riziko: zvýšený obsah olova a kadmia    
    ŠZD šetrenie: 20 subjektov – nebol  zistený   
21. č. 358  
    Fantasia Colour Pigment, Med. Blue (tetovacia farba na pokožku) 
    výrobca: Fantasia Art Supply 5510 Broadway Blvd. Garland, TX, 75043 USA 
    riziko:  mikrobiologické – Pseudopmonas Aeruginosa 
    ŠZD šetrenie: 46 subjektov – nebol  zistený   
22. č. 375  
    Toy make-up set (make-up na hranie) značka: GOLIATH 
    výrobca: MTL Corporation Ltd., 10/F Inter Continental Plaza, 94 Granville Road, T.S.T.,  
         East Kowloon, Hong Kong, Čína 
    riziko:  mikrobiologické – nadlimitné mezofilné baktérie 
    ŠZD šetrenie: 14 subjektov – nebol  zistený   
23. č. 397  
    Advanced complex Fade Gel with sunscreen (gél na bielenie) značka: Clear Essence  
    výrobca:  Bluefield Associates, Inc., Ontario, CA, USA 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 14 subjektov – nebol  zistený   
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24. č. 398  
    Medicated Fade Creme with Ssunscreen,  značka: Clear Essence  
    výrobca:  Bluefield Associates, Inc., Ontario, CA, USA 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 14 subjektov – nebol  zistený   
25 č. 492  
    Melke Sonnenschutzmilch mit Karo ttenol, SF 20 značka: Schonegger 
    výrobca:  Metzler Kase-Molke GmbH Bruggan 1025, Egg, Rakúsko,  
    riziko: mikrobiologické – prítomnosť patog. mikrorg. Enterob. cloacae,  - faecium, - sp.,   
    ŠZD šetrenie: 14 subjektov – nebol  zistený   
26. č. 413  
    Tone Repair – dark spot remover,  značka: High Time/Bump Stoppre  
    výrobca:  High Time products,  Inc. Reno Nevada, NV, USA 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 14 subjektov – nebol  zistený   
27. č. 499  
    Junior Fluoride Toothpaste (Blueberry flavour) with Bonus toothbrush – zubná   
 pasta, značka: Denta-Kleen 
    Výrobca: Dura-Kleen (USA) Inc. Brooklin, NY 11236, krajina pôvodu:  Čína 
    riziko:  prítomnosť dietylen glykol (DEG) 4,39%  
    ŠZD šetrenie: 14 subjektov – nebol  zistený   
28. č. 500  
    Kid´s Gel (Strawberry flavour)  -zubná  pasta, značka: Denta-Kleen 
    Výrobca: Dura-Kleen (USA) Inc. Brooklin, NY 11236, krajina pôvodu:  Čína 
    riziko:  prítomnosť dietylen glykol (DEG) 3,46%  
    ŠZD šetrenie: 14 subjektov – nebol  zistený   
29. č. 571  
    Cosmetic Sets for Children značka: Girlz 
    - Bracelet Boutique 
    - Super Compact Cosmetic Case  (rôzne balenia – typové čísla) 
    výrobca: neuvedený,  pôvod. Čína   
    riziko: zvýšený obsah olova     
    ŠZD šetrenie: 16+1 subjektov – nebol  zistený   
30. č. 637  
    RICO Complexion Cream with Allantoin značka: RICO  
    výrobca:  Rico Skin Care Ltd., Egham, UK 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 16+1 subjektov – nebol  zistený   
31. č. 656  
    Miss Caroline Creme Eclaircissante,  značka: Miss Caroline  
    výrobca:  SPPC Paris Bleu 11 Rue Marquerite, Paris, Francúzsko 
    pôvod: Pobrežie Slonoviny 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie:14 + 1 subjektov – nebol  zistený   
32. č. 692  
    Nail Polish – laky  na nechty značka: INM International Nail Manufacturers -16 šarží 
    Výrobca: INM, 1221 N. Lakeview Ave, Anaheim, CA 92807, USA 
    riziko:  prítomnosť dibutylftalátu 
    ŠZD šetrenie:  14 + 1 subjektov – nebol  zistený   
33 č. 752  
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    Maskara (čierna) a ceruzka na oči (čierna)  Felt tip eyeliners značka: MISS Europe  
    and Nouveau Style  ranges 
    výrobca:  Europ Cosmetics 3, 77200 Torcy, Francúzsko,  pôvod: Čína 
    riziko: alergické reakcie   
    ŠZD šetrenie: 16 subjektov – nebol  zistený   
34  č. 813  
    Natural Sun Screen Lotion SPF 15 Aloe Vera & Glycyrriza Glabra značka:  
    Herb Line TM India 
    výrobca:  Combii Organochem Pvt. Ltd., New Delhi 20, India 
    riziko: ochranný faktor nezodpovedá údaju na obale   
    ŠZD šetrenie: 16 subjektov – nebol  zistený   
35 č. 814  
    Natural Sun Screen Milk SPF 25 značka:  Herb Line TM India 
    výrobca:  Combii Organochem Pvt. Ltd., New Delhi 20, India 
    riziko: ochranný faktor nezodpovedá údaju na obale   
    ŠZD šetrenie: 16 subjektov – nebol  zistený   
36. č. 820  
    Toy make-up set (na hranie značka: CANDY 
    výrobca: Ocean Mind Limited 13/F Shin Fung Hong, Hong Kong, Čína   
    riziko: mikrobiologické a výrobok neoznačený podľa legislatívy   
    ŠZD šetrenie:  16 subjektov – nebol  zistený   
37. č. 836  
    Caro Light Huile éclaircissante (skin lightening cream) with carrot oil krém na    
    zosvetlenie pokožky s mrkvovým extraktom značka: Caro Light   
    (Fľaša oranž. a bielej farby s modrým uzáverom) 
    výrobca: Angel Cosmetics, BP 7561 Kinshasa, Kongo 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 19 subjektov – nebol  zistený   
38. č. 844  
    Caro Light  skin lightening cream with carrot oil krém na    
    zosvetlenie pokožky s mrkvovým extraktom značka: Caro Light  
    téglik oranžovej a bielej farby 
    výrobca: Angel Cosmetics, BP 7561 Kinshasa, Kongo 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 19 subjektov – nebol  zistený   
39. č. 857  
    Chabine lemon clear complexion cream  značka: Chabinet  
    výrobca: J HILD International, Paris, Francúzsko 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 19 subjektov – nebol  zistený   
40. č. 874  
    Drula cream  especially concetrated značka: DRULA  
    výrobca: DRULA Fabrik Dr. O. Druckrey GmbH, Soust, Germany 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie 19 subjektov – nebol  zistený   
41. č. 956  
    laky  na nechty: 
    inm Out The Door Nail Lacquer „A Good Year“   8239239 
    inm Out The Door Nail Lacquer „Heart of Glass“ 8239207 
    inm Out The Door Nail Lacquer „Merlot“        8239208 
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    značka: INM  
    Výrobca: INM, 1221 N. Lakeview Ave, Anaheim, CA 92807, USA 
    riziko:  prítomnosť dibutylftalátu 
    ŠZD šetrenie: 20 subjektov – nebol  zistený   
42. č. 983  
    Lightening Beauty Cream  značka: G&G  
    výrobca: neznámy, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 
    distributér: Garo Hasbanian, 139 Rue Lafayette 750 10, Paris, Francúzsko 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 20 subjektov – nebol  zistený   
43. č. 987  
    Color Contrast – krém na farbenie vlasov,  značka: Jalyd  
    výrobca: HBH Group S.R.L., 00041 Albano Laziale, Roma, Ostia Antica, Taliansko 
    riziko: prítomnosť m-phenylendiamínu       
    ŠZD šetrenie: 20 subjektov – nebol  zistený   
44. č. 1039  
    laky  na nechty: 
    Mirra lux nail polish 09 
    Mirra lux nail polish 19    značka: Mirra lux 
    Výrobca: ODAK Kozmetik Sanay ve Tic. A.I., 34742 Istanbul, Turecko 
    riziko:  prítomnosť dibutylftalátu 
    ŠZD šetrenie: 20 subjektov – nebol  zistený   
45. č. 1043  
    Eyeshadow Ballance – očné tiene,  značka: Mirra lux 
    Výrobca: Kadioglu Cosmetics, Zeytinbursu Istanbul, Turecko 
    riziko:  prítomnosť viac ako 100 mg/kg chrómu 
    ŠZD šetrenie: 20 subjektov – nebol  zistený   
46. č. 1070  
    Skin lightening lotion with shea butter značka: Maxi-Tone 
    výrobca: Clear Essence Cosmetics, USA Inc. Ontario CA 91764 USA 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 18 subjektov – nebol  zistený   
47. č. 1186  
    QEI + Paris Moisturising Lightening Body Lotion značka: Laboratoire Pharmaplus 
    výrobca: neznamy 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 18 subjektov – nebol  zistený   
48. č. 1071  
    Baby nappy creme značka: Avalon 
    výrobca: Radicula Naturwarenhers. und Vertriebsgesellschaft mbH, Winnert, Nemecko 
    riziko: mikrobiologické CPM 3168 cfu/g 
    ŠZD šetrenie: 18 subjektov – nebol  zistený   
49. č. 1172  
    Toothbrush and toothpaste kit !Yanys On The Go“ značka: YANYS 
    výrobca: neznámy, pôvod Čína 
    riziko: prítomnosť dietylénglykolu       
    ŠZD šetrenie: 18 subjektov – nebol  zistený   
50. č. 1120  
    Tura Plus Active Creme Tonificante Pour Toutes les Peux značka: Tura England 
    výrobca: COSi, Johannesburg, South Africa 
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    riziko: prítomnosť 1,2 dibromo-2,4- dikyanobutánu (MDBGN)      
    ŠZD šetrenie: 18 subjektov – nebol  zistený   
51. č. 1313  
    Rigenera Special Face Day Care značka: Collistar 
    výrobca: Coliistar S.p.A., VIa G.B.Pirelli, Milano, Taliansko 
    riziko: prítomnosť bishydroxyethyl biscetyl malonamide (N.,N-dihexadecyl-N,N-bis(2-
      hydroxyetyl) propándiamid)  
    ŠZD šetrenie: 26 subjektov – výrobok nebol zistený  
52. č. 1319  
    Balsamo Nutritivo e Reparador  značka: Botica Natural 
    výrobca: Grupo Boniquet – Sparchim S.A., 28500 Arganda del Rey (Madrid), Španielsko 
    riziko: prítomnosť bishydroxyethyl biscetyl malonamide (N.,N-dihexadecyl-N,N-bis(2-
      hydroxyetyl) propándiamid)  
    ŠZD šetrenie: 26 subjektov – výrobok nebol zistený 
53. č. 1324  
    Emulsao Contorno de Olhos  značka: Botica Natural 
    výrobca: Grupo Boniquet – Sparchim S.A., 28500 Arganda del Rey (Madrid), Španielsko 
    riziko: prítomnosť bishydroxyethyl biscetyl malonamide (N.,N-dihexadecyl-N,N-bis(2-
      hydroxyetyl) propándiamid)  
    ŠZD šetrenie: 26 subjektov – výrobok nebol zistený 
54. č. 1328  
    Emulsao Desmaquilhante Integral  značka: Botica Natural 
    výrobca: Grupo Boniquet – Sparchim S.A., 28500 Arganda del Rey (Madrid), Španielsko 
    riziko: prítomnosť bishydroxyethyl biscetyl malonamide (N.,N-dihexadecyl-N,N-bis(2-
      hydroxyetyl) propándiamid)  
    ŠZD šetrenie: 26 subjektov – výrobok nebol zistený 
55. č. 1316  
    Lightening Body Oil with Vitamin E – for a young skin and clear complexion –  
 lightening  značka: Peau Claire 
    výrobca: Made by SIVOP, Cote D´Ivore, Abidjan 01, Pobrežie Slonoviny 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 26 subjektov – výrobok nebol zistený  
56. č. 1317  
    Skin Toning Cream with Vitamin E and Sunscreen  značka: Clear N Smooth 
    výrobca: Hawknad Mfg. Industries, Inc., Alexandria, VA 22312, USA 
    riziko: prítomnosť hydrochinónu       
    ŠZD šetrenie: 26 subjektov – výrobok nebol zistený  
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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 291 rozhodnutí, stanovísk k projektovej dokumentácii, 23  stanovísk 
súvisiacich s rozšírením sortimentu, 9 osvedčení o hygienickej spôsobilosti motorového 
vozidla na prevoz potravín, 379 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na mieste 
výkonu ŠZD, 9 podnetov a 203  iných výkonov ( konzultácie, písomné vyjadrenia a pod. )  
      V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto  je evidovaných celkom 1462 zariadení, z ktorých 
770 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. Kontrolná činnosť bola 
vykonávaná v počte 714  kontrol , a to na základe výslednej kategórie zariadenia podľa 
stanoveného plánu a stupňa epidemiologického rizika z potravín. Na základe žiadostí bolo 
vykonaných 186 obhliadok. Samostatne sú riešené podnety, ktorých v sledovanom období  
bolo 9 .             

      Prioritne bol dozor venovaný zariadeniam na trase cestovného ruchu počas zimnej a letnej 
turistickej sezóny. Pri plnení tejto úlohy bolo preventívne vydaných 38 rozhodnutí                
na hygienické zabezpečenie zariadení, ktoré poskytujú služby ZSS, v ktorých bolo uložených 
684 opatrení. Do letnej a zimnej turistickej sezóny je zaradených celkom 82 prevádzok. 
K dnešnému dňu bolo vykonaných 54 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:  
     Plnenie je zaradené do programu, ktorý prijala vláda SR v r. 1999 ako program ozdravenia 
výživy obyvateľov SR.  
K sledovaniu výživového stavu bola zvolená stredne ťažko pracujúca skupina mužov a  žien  
zamestnaných v spoločnosti OKRASA výrobné družstvo, 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 nedostatočných 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 
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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). 
Zo záverov hodnotenia vyplynulo, že energetický príjem bol znížený v každej vekovej 
kategórii. Najnižší bol u starších mužov vo veku 35 – 59 rokov - z počtu 20 respondentov 
malo 14 respondentov nižší príjem energie a u mladších mužov i starších žien – z počtu 20 
respondentov malo 10 respondentov nižší príjem energie u oboch kategórií v porovnaní 
s odporúčanou výživovou dávkou. U mladších žien sme nižší energetický  príjem zaznamenali 
u 9 osôb. Naopak, najviac prekročený energetický príjem oproti OVD  bol zistený u mladších 
žien v počte 8 respondentov, mladších mužov a starších žien v počte 5 respondentov u oboch 
skupín a u starších mužov v počte á 1 respondent.             
 
     Príjem základných živín: 
 

 príjem bielkovín bol prekročený u respondentov všetkých vekových kategórií avšak 
najviac u mladších mužov v počte á 15  respondentov ako i mladších žien a starších žien 
v počte á 14 respondentov u oboch skupín. U starších mužov bol prekročený v počte 12 
respondentov. V poklese príjmu bielkovín sme zaznamenali i naďalej znižujúci sa trend. 
Najviac respondentov v poklese príjmu bielkovín bolo zaznamenaných v kategórii starší muži 
v počte 4 respondenti z celkového počtu 20.  

 spotrebu tukov najviac prekročilo 12 respondentov  žien staršej vekovej kategórie a u 
mužov mladšej vekovej kategórie v počte 12 respondentov ako i mladších žien v počte 11 
respondentov, pričom v ostávajúcej skupine starších mužov bolo prekročenie zaznamenané 
v počte 8 respondentov. 

 spotreba sacharidov bola znížená u všetkých vekových kategórií, z celkového 
počtu 80 klientov prekročilo  príjem sacharidov 10 respondentov. 

 príjem vitamínu C bol splnený u 41 respondentov, pričom u ostávajúcej väčšiny 
respondentov bol zaznamenaný znížený príjem.  
 
     Z pozorovania sme zistili mierne zvýšený výskyt nadhmotnosti celkom 33 respondentov    
a obezity u 22 respondentov z celkového počtu 80.  
 
Hodnoty biochemického vyšetrenia krvi:  
 

 hodnota celkového cholesterolu bola zvýšená u starších mužov v počte 8 respondentov         
a u starších žien v počte 6 respondentov, ďalej u mladších žien v počte 3 respondenti 
a mladších mužov v počte á 1 respondent,  

 hodnoty triglyceridov prekračovali normu v 20 prípadoch z celkového počtu 80 
respondentov, 

 hladina glykémie nebola vo vysokej miere prekročená ani v jednej skupine. 
Z celkového počtu 80 respondentov mali 5  respondenti vyššiu hodnotu glykémie. 
 
Pri vyhodnotení biochemických vyšetrení bol zaznamenaný výrazný počet respondentov 
s  krvným tlakom v rámci normy v nižšom počte u starších žien a starších mužov bol 
zaznamenaný výskyt vyššieho krvného tlaku. 
Všetky výsledky  dotazníka o spotrebe potravín a pohybovej aktivite a životospráve sú presne 
uvedené v tabuľkách. Zaznamenali sme pozitívnu  zmenu životosprávy našich klientov  a to 
vo zvýšenej pohybovej aktivite, v zaradení pravidelnej teplej stravy, ovocia a zeleniny. 
Prevážna väčšina respondentov žije bez zlozvykov ako je fajčenie a pitie alkoholu. Väčšina 
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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. 

 
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 8 prednášok za účelom objasnenia 
novej legislatívy pre pracovníkov manipulujúcich s potravinami. 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 15.12.2008, 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, zabezpečením 

laboratórnych rozborov pre výrobu nových výrobkov, ako i konzultáciami vo veci 
zabezpečenia atestov k materiálom a predmetom prichádzajúcim do styku s potravinami.    

 
5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov  

 
Plnenie:  
      Zaslanie pripomienok k návrhom zápisníc na výkon ŠZD a ÚKP, pripomienkovanie 
návrhu protokolu na odber vzoriek v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri výkone, 
pripomienkovanie osnovy výročnej správy, 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 60 so 
štvrťročným zasielaním údajov na ÚVZ SR. Obdobne je sledovaný i obsah gluténu 
v bezgluténových potravinách.  

 
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  
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Plnenie:  
          V roku 2008 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.  
     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 mlieka, obilia a zeleniny,  ktoré boli doručené na analýzu ÚVZ 
SR Bratislava  
- PCB -  bola  odobratá 1 vzorka v mesiaci august, 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. 

      Dusitany, dusičnany v potravinách pre dojčatá a malé deti  
- dusitany a dusičnany – na vyšetrenie bolo odoberaných pri plnení úlohy mesačne 5 
vzoriek ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí s obsahom mrkvy a listovej 
zeleniny, t. j. celkom 60 vzoriek. V 1 z vyšetrených vzoriek - KUBÍK – pasterizovaný 
mrkvovo – jablkovo – pomarančový nektár - boli zistené mierne zvýšené hodnoty dusičnanov. 
Vyšetrenú vzorku odobratú 1-vzorkovým systémom sa opakovane v obchodnej sieti 
nepodarilo zachytiť a overiť prekročené hodnoty. Ostatné výsledky boli v súlade s limitom 
uvedeným nariadením č. 1881/06 EP a Rady . Vzorky boli analyzované RÚVZ Žilina. 
  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.  
 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.   
 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 
  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  
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Plnenie:  

     V zmysle plnenia úlohy bolo vykonaných 28  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 dvoch 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 ( mikrobiologické vyšetrenie 
v dekoratívnej kozmetike, stanovenie fluoridov a DEG v zubných pastách, farbivá 
v dočasných farbách na pokožku a permanentných farbách na vlasy , potenciálne alergény vo 
vonnej kozmetike ) vykonávaný vo veľkoskladoch, supermarketoch i maloobchodných 
predajniach.  Celkom bolo odobratých 16 vzoriek, ktoré boli vyšetrené v laboratóriu RÚVZ 
hl. mesta 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:  
     Úloha bola riešená odberom 6 vzoriek potravín na stanovenie mykotoxínov, aflatoxínu B1 
a patulínu vyšetrených laboratóriom RÚVZ Poprad, ako i vyšetrením 60 vzoriek na 
stanovenie dusitanov a dusičnanov na RÚVZ Žilina, pričom výsledky sledovaných hodnôt 
preukázali negatívne  nálezy, až na jednu vyšetrenú vzorku, v ktorej boli zaznamenané 
zvýšené hodnoty dusičnanov.    
Po dohode s RÚVZ Žilina bola vykonaná kontrola na obsah histamínu v odbere 1 vzorky 
surových rýb, odobratých 9-vzorkovým systémom, pričom výsledky vykázali zdravotnú 
bezpečnosť v sledovanej komodite.  
Taktiež boli odobraté 2 vzorky výživových doplnkov a 2 vzorky bylinných čajov uvádzaných 
ako výživové doplnky na zistenie mikrobiologických a chemických ukazovateľov. Bola 
vyšetrená 1 vzorka na báze mlieka s vyšším obsahom tuku za účelom zistenia prítomnosti 
PCB a 2 vzorky na stanovenie reziduí pesticídov prípravkov na ochranu rastlín. 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. 
88212004 (čl. 43) a v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov podľa kompetencií  
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Plnenie:  
     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 
3. vyhodnotenie postupov SVP, analýzu rizík a kritických kontrolných bodov v súlade 
s legislatívou 
4. preverenie písomných materiálov a ostatnej evidencie 
5. samotný výkon kontrol vlastnými meracími prístrojmi, porovnanie meraní 
uskutočnených prístrojmi, ktoré používajú prevádzkovatelia 
6. osobitná pozornosť bola venovaná materiálom a predmetom, ktoré prichádzajú do 
styku s potravinami, táto časť bola realizovaná podľa samostatnej osnovy, zaslanej z RÚVZ 
Poprad   
 
Celkový počet zariadení spadajúcich pod ÚKP je 770, bolo vykonaných za rok 2008 714 
ÚKP. 56 zariadení nebolo skontrolovaných z dôvodu uzatvorenia prevádzky počas výkonu 
ÚKP, prípadne otvorenia prevádzky len vo večerných hodinách a pod. Pri úradných 
kontrolách bolo v 112 prípadoch zistených 370   nezhôd. Ich odstránenie bolo riešené 
vydaním záväzných pokynov, uložením sankcií formou rozhodnutia, sankčným postihom 
formou blokového konania a uložením opatrení priamo na mieste s termínom odstránenia 
nezhôd v záznamoch.  
 
Z uvedeného počtu 714 kontrol neboli zaznamenané hygienické nedostatky u 602 
potravinárskych subjektov, avšak u 112 bolo zistené porušenie. 
 
Najčastejšie nedostatky zisťované v sektore ZSS: 

 kríženie čistej a nečistej časti i napriek vytvoreným podmienkam 
 chýbajúce označenie pracovných stolov 
 nevhodná manipulácia s potravinami 
 neúplná evidencia o nameraných hodnotách teploty a relatívnej vlhkosti 
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 v jednom prípade bol zistený nesúlad s podmienkami označovania vo výdajni stravy, 
nakoľko bolo ponúkané dochucovadlo bez akéhokoľvek označenia 

 zamrazovanie vyrobených potravín v sektore ZSS a v rýchlom občerstvení 
 
Audity 
V rámci ÚKP boli vykonané podľa plánu dva audity. Auditu podliehalo 1 ZSS uzavretého 
typu stravovania v podniku AVC Čadca, prevádzka Raková. Audit bol zameraný                   
na uplatnenie systému HACCP pri výrobe hotových jedál za obdobie pol roka. Audit 
nepreukázal závažné nezhody, plán HACCP bol predložený, uplatňovaný a dokumentácia 
bola v súlade s HACCP plánom. Nezhoda bola zistená len v nesúlade uvádzaných teplotných 
hodnôt na výveskách CCP1  pri uchovávaní pokrmov priamo vo výrobnej časti kuchyne, a to  
v porovnaní s hodnotami kladenými Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.  
Druhý audit bol zameraný na kontrolu písomnej dokumentácie firmy HoReCup, ktorá 
vykonáva činnosť výroby materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. 
Dokumentácia bola v súlade  s hygienickými požiadavkami na daný druh činnosti. Taktiež 
kontrolovaná dokumentácia v rozsahu kontroly zdravotnej a odbornej spôsobilosti bola 
v súlade s platnou legislatívou.  Nedopatrením prevádzkovateľa došlo k predloženiu 
rozhodnutia z inej firmy, ktorú taktiež prevádzkuje daná spoločnosť, čo bolo ako systémová 
nezhoda promptne odstránené.  
Výkon auditov v prevádzkových jednotkách je nesmierne časovo náročný a je predpokladom, 
že v mnohých prípadoch bude musieť naň nadväzovať úradná kontrola potravín, v ktorej 
v prípade stanovenia opatrení sa tieto pre prevádzkovateľa stávajú záväzné a v prípade ich 
nesplnenia postihnuteľné sankciou. 
 
Prehľad celkového plnenia ÚKP :  
Celkom bolo vykonaných 714 kontrol, pri ktorých bolo zistených 370 nezhôd. Najviac 
nezhôd bolo zaznamenaných v celkovej hygiene, v sektore služieb, v monitoringu HACCP, 
taktiež v sektore služieb, ale i u výrobcov a v jednom prípade v označovaní potravín. V tab. č. 
2 v kolónke iné sú zaznamenané nezhody týkajúce sa nevhodného skladovania, spracovania 
potravín po uplynutí doby spotreby, kríženie čistej a nečistej prevádzky a pod.  
Celkom bolo odobratých 876 vzoriek potravín, pričom 25 vykázalo zdravotnú závadnosť, čo 
predstavuje 2,85 %. Závadnosť bola potvrdená hlavne v mikrobiologických ukazovateľoch 
prítomnosťou Koliformných baktérií, kvasiniek a plesní, v 1 prípade v chemických 
ukazovateľoch zvýšením hodnôt dusičnanov a v  1 prípade to bola nezhoda v označovaní.  
Naviac boli plnené úlohy cielene zamerané v nasledovnom: 
• Zistenie hygienickej situácie pri predaji potravín na čerpacích staniciach, 
v motorestoch a v ZSS počas zimnej turistickej sezóny. 
• Pravidelné kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov. 
• Zistenie plnenia povinností prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v súvislosti 
s prípravou na zavedenie spoločnej jednotnej meny euro s mesačným vyhodnocovaním na 
ÚVZ SR.  
• Kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických podmienok pri výrobe  a skladovaní 
pokrmov pripravovaných z vajec. 
• Sledovanie použitia aditívnych látok vo výrobniach zmrzliny a cukrárenských 
výrobniach ,ako i sledovanie označovania tejto zložky na etikete výrobkov. 
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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 bolo zaslaných 10 
hlásení na zistenie výskytu zdravotne nebezpečných výrobkov a vykonanie príslušných 
opatrení. Jednalo sa o výrobky detskej výživy, mäsa, mliečnych výrobkov, rybích výrobkov a 
pod. vrátane hlásenia na prítomnosť melamínu vo výrobkoch z Číny. V dôsledku týchto 
hlásení bolo vykonaných 175 šetrení formou kontrol, telefonických dožiadaní a emailových 
podaní. Po obdržaní hlásení v rámci systému boli okamžite prijaté opatrenia orgánom 
verejného zdravotníctva. V prípade, že nebezpečné potraviny alebo PBP sa nachádzali na 
území okresu Čadca alebo Kysucké Nové Mesto, boli vykonané kontroly priamo na mieste 
s následným jednaním a zosumarizovaním podkladov od dovozcov a distribútorov.  
Po nahlásení nebezpečných výrobkov ( PBP )  tunajšie RÚVZ vydalo 2 nariadenia vo veci  
stiahnutia nebezpečného výrobkov„ sklenený pohár s farebnou potlačou“ a „ melamínový 
tanier “ z distribučnej siete a uložilo 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 143 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.  
 
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: 
     Informovanosť o zdravom spôsobe života Oddelenie podpory zdravia realizovalo 
prostredníctvom edukačno – intervenčných prednášok (témy a termíny odporúčané Svetovou 
zdravotníckou organizáciou), uverejňovaním článkov v printových a elektronických médiách 
v regióne Kysúc a prípravou informačných panelov v priestoroch RÚVZ so sídlom v Čadci. 
Išlo o nasledujúce zdravotno – výchovné aktivity:   
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4. február - Svetový deň rakoviny 
V elektronických médiách (internetová stránka Informačného centra mladých, Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Čadci) sme uverejnili článok s názvom: „Kampaň na ochranu 
detí a mládeže pokračuje“ a  „4. február - Svetový deň proti rakovine“. 
22.marec – Svetový deň vody 
Uverejnili sme článok s názvom „Bez vody niet života“ na internetovej stránke mesta Čadca, 
internetovej stránke Regionálneho úradu v Čadci a článok bol taktiež uverejnený na 
televíznom infokanály obce Stará Bystrica. V klube Jednoty dôchodcov na Slovensku sme 
spropagovali Svetový deň vody pre cca 50 seniorov. Odprezentovali sme hlavnú myšlienku 
tohtoročného Svetového dňa vody a zdôraznili sme dôležitosť pitného režimu v rámci 
racionálnej výživy. Svetový deň vody sme odprezentovali  u žiakov 7. a 8. ročníka  ZŠ 
Komenského v Čadci v rámci prednášky s názvom: Poruchy príjmu potravy a správna 
životospráva. Prednášky sa zúčastnilo cca 60 žiakov 8. ročníka a 61 žiakov 7. ročníka. 
24.marec – Svetový deň tuberkulózy 
Na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci sme uverejnili 
článok, ktorý sa zaoberal epidemiológiou výskytu tuberkulózy vo svete, ale i na Slovensku.  
7. apríl – Svetový deň zdravia         
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na Oddelení 
podpory zdravia a v Poradenskom centre zdravia. O spropagovanie „Dňa otvorených dverí“ 
sme požiadali elektronické médiá v regióne Kysúc, a to internetová stránka mesta Čadca 
a Kysuckého Nového Mesta, internetová stránka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Čadci, internetová stránka Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi v 
Čadci a Staškovské noviny. Propagačné materiály (letáky, brožúry), ktoré nám poskytla Liga 
proti rakovine, sme využili pri príprave informačného panelu vo vstupných priestoroch 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „Dňa otvorených dverí“  sa zúčastnilo cca 10 
ľudí. V rámci Svetového dňa zdravia sme pripravili i prednášku na tému „Výživa a zdravie“  
pre 55 žiakov 9. ročníka a 18 žiakov 8. ročníka ZŠ – Komenského v Čadci. Žiaci si 
vyhodnotili svoje stravovacie návyky pomocou testu Svetovej zdravotníckej organizácie 
s názvom Nutričné skóre, vypočítali BMI a svoje vedomosti o výžive si overili kvízom.  
Percento telesného tuku sme odmerali 27 žiakom 9. ročníka a 11 žiakom 8. ročníka pomocou 
prístroja Omron BF 300. Pedagógov ZŠ – Komenského v Čadci sme oboznámili s možnosťou 
zapojenia sa do súťaže pre fajčiarov s názvom Prestaň a vyhraj.  
21.apríl. – 25. apríl – Európsky imunizačný týždeň (EIW) 
Pripravili sme informáciu o Európskom imunizačnom týždni pre 27 pediatrov v okrese Čadca 
a Kysucké Nové Mesto.  Pre printové  ( MY Kysucké noviny, Kysuce, Staškovské noviny, 
Echo)  a elektronické média (internetová stránka mesta Čadca, mesta Kysucké Nové Mesto, 
obce Stará Bystrica, internetová stránka týždenníka Kysuce, Staškovké noviny, MC 
Nezábudka, RÚVZ Čadca a internetová stránka Informačného centra mladých) v regióne 
Kysúc sme napísali článok.  
8. máj -  Svetový deň Červeného kríža 
V rámci Svetového dňa Červeného kríža sme sa zúčastnili regionálnej súťaže Hliadok 
mladých zdravotníkov, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž - Územný spolok Čadca. 
Žiaci základných škôl I. a II. stupňa absolvovali test z oblasti dopravnej výchovy, zdravotnej 
výchovy, Červeného kríža a svoje zručnosti a vedomosti si otestovali praktickou ukážkou 
prvej predlekárskej pomoci. Svojou aktívnou účasťou sme sa zúčastnili testovania 
zdravotných vedomosti z oblasti prvej pomoci u žiakov I. stupňa základných škôl. 
Regionálnej súťaži Hliadok mladých zdravotníkov sa na I. stupni celkovo zúčastnilo 12 
skupín, pričom každá skupina mala 5 členov (60 žiakov). 
31. máj – Svetový deň bez tabaku 
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Informácia k Svetovému dňu bez tabaku bola zaslaná  redakcii Kysuckých novín, týždenníka 
Kysuce, Mestským novinám Čadčan, Staškovským novinám, elektronickým médiám Region 
Press a Informačnému centru mladých a tiež na internetovú stránku Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. Dňa 30.5. 2008 sa uskutočnila prednáška na tému 
„Fajčenie“ v Kysuckej knižnici v Čadci pre 60 študentov 1. a 3. ročníka Gymnázia Jozefa 
Miloslava Hurbana v Čadci a tiež pre 60 študentov Bilingválneho Gymnázia v Čadci.  
1. august – Svetový deň na podporu dojčenia 
V rámci Svetového dňa na podporu dojčenia sme pripravili článok pre printové média, 
elektronické média a televízny infokanál obcí a miest regiónu Kysúc. Informačný panel 
zaoberajúci sa problematikou dojčenia sme umiestnili vo vstupných priestoroch RUVZ. 
Článok s názvom „Svetový deň na podporu dojčenia“ sme rozdistribuovali printovým 
médiám: MY Kysucké noviny, Kysuce, Staškovské noviny, MY Žilinské noviny, Echo, 
Region press, Žilinský večerník, Zvesti Kysuckého Nového Mesta. Článok s názvom 
„Dojčenie – zdravý štart do života“ sme rozposlali elektronickým médiám: internetová 
stránka mesta Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, internetová stránka obce Stará 
Bystrica, Oščadnica a Makov, internetová stránka Materského centra Nezábudka, internetová 
stránka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci. Spomínané články boli 
uverejnené v nasledujúcich médiách v regióne Kysúc: mesačník Staškovské noviny, mesačník 
Zvesti Kysuckého Nového Mesta, internetová stránka mesta Čadca, internetová stránka obce 
Makov, televízny infokanál obce Makov. 
 
28. september – Svetový deň srdca 
Svetový deň srdca sme spropagovali obyvateľom regiónu Kysúc dvomi článkami. Článok 
s názvom „Prečo nežiť dlhšie?“ sme rozposlali elektronickým médiám v okrese Čadca 
a Kysucké Nové Mesto, išlo o nasledujúce média: internetová stránka mesta Čadca, 
Kysuckého Nového Mesta, internetová stránka obce Stará Bystrica, Makov, Svrčinovec, 
Klokočov a internetová stránka Strednej zdravotníckej školy - Svätého Františka s Assisi. 
Printovým médiám sme rozposlali článok s názvom „Chráňme si to najcennejšie“, išlo 
o nasledujúce média: MY Kysucké noviny, Kysuce, Staškovské noviny, ECHO, Region 
Press, Zvesti Kysuckého Nového Mesta, Obecný list obce Klokočov. Spomínané dva články 
boli uverejnené v nasledujúcich elektronických a printových médiách: internetová stránka 
obce Makov, Klokočov, Skalité, Svrčinovec, internetová stránka mesta Čadca, mesačník 
Zvesti Kysuckého Nového Mesta, týždenník MY Kysucké noviny, Obecný list obce 
Klokočov, televízny infokanál obce Makov, informačná tabuľa obce Makov. 
1. október – Medzinárodný deň starších ľudí 
V rámci mesiaca úcty k starším ľuďom a projektu „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom 
veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“ sme v Kultúrnom dome v Čadci pre 22 
seniorov Jednoty dôchodcov Čadca pripravili prednášku s názvom „Tiché žlté 
nebezpečenstvo“. Prednáška bola zameraná na vírusové hepatitídy typu A, B, C, D, E, F, G. 
Prednáška bola doplnená kvízom, edukačnými materiálmi z Ligy proti rakovine a Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne. Seniori dostali od ZP Dôvera perá a od Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne cukríky.  
13. november – Medzinárodný deň nevidomých 
Pre členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Čadci sme pripravili prednášku 
s názvom: „Čo by sme mali vedieť o žltačke“. Prednáška bola doplnená príbehmi nakazených 
ľudí hepatitídou typu A a B a štandardným meraním tlaku krvi a pulzu u 7 mužov a 27 žien so 
zrakovým postihnutím. Prednáška sa konala v priestoroch Kultúrneho domu v Čadci a na 
prednáške sa zúčastnilo 45 členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
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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, najmä vyšetrením 
biochemických parametrov (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, 
triglyceridy, glukóza v krvi ) na prístroji Reflotron, štandardným meraním tlaku krvi, 
antropometrickým meraním ( hmotnosť, výška, obvod pásu, obvod bokov) a následným 
vypočítaním WHR a BMI. Vyšetrenia v Základnej poradni sa vykonávajú celoročne i mimo 
priestorov ambulancie podľa záujmu a materiálnych možností. Počet klientov, ktorí boli 
vyšetrení k 31. decembru 2008 v Základnej poradni predstavuje počet 339. Vyšetrenia boli 
doplnené o poradenstvo v oblasti zdravej výživy s možnosťou merania telesného tuku 
pomocou prístroja Omron BF 300 a poradenstvom v oblasti odvykania od fajčenia 
s možnosťou vyšetrenia dychu pomocou Smokerlyzéru. Poradenstvo bolo doplnené 
dostupným zdravotno-výchovným materiálom z Ligy proti rakovine, Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne a iné.  
 
8.  Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia  
 
Plnenie: 
      Interaktívno zdravotno – výchovné prednášky sme zamerali na skupinu seniorov, deti 
predškolského veku a pedagógov materských škôl. U seniorov v klube Jednoty dôchodcov na 
Slovensku sme zrealizovali prednášku na tému: „Výživa a zdravie v staršom veku“. 
Prednáška sa uskutočnila v priestoroch Kultúrneho domu v Čadci a zúčastnilo sa na nej cca 50 
seniorov. Prednáška bola doplnená meraním telesného tuku pomocou prístroja Omron BF 
300, vypočítaním BMI indexu prostredníctvom počítačového programu u cca 10 seniorov 
a rozdaním zdravotno – výchovných materiálov v podobe letákov, časopis, brožúr a podobne. 
Ukazovatele kardiovaskulárneho rizika (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL 
cholesterol, TAG, glukóza) sme stanovili 17 seniorom. V rámci projektu „Žiť zdravší 
a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“ a mesiaca úcty 
k starším ľuďom sme v Kultúrnom dome v Čadci pre 22 seniorov Jednoty dôchodcov Čadca 
pripravili prednášku s názvom „Tiché žlté nebezpečenstvo“. Prednáška bola zameraná na 
vírusové hepatitídy typu A, B, C, D, E, F, G. Prednáška bola doplnená kvízom, edukačnými 
materiálmi z Ligy proti rakovine a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Seniori dostali od ZP 
Dôvera perá a od Všeobecnej zdravotnej poisťovne cukríky. Interaktívnu zdravotno – 
výchovnú prednášku na tému: „Zdravé zúbky“ sme zrealizovali v MŠ v Hornom Vadičove 
pre 38 detí vo veku od 3 do 6 rokov.  Prednáška bola doplnená pripravenou rozprávkou 
s názvom „ O maškrtnom Adamkovi“ a názornou ukážkou správnej techniky čistenia zubov 
u detí predškolského veku. Prostredníctvom rozprávky sme deťom vysvetlili, čo je zubný 
povlak, zubný kaz ako baktérie premieňajú cukor na kyselinu a iné.  Deťom sme premietli i 
animovanú rozprávku s názvom „ Prečo vlk šušlal“. V MŠ na Ul. Hurbanovej v Čadci sme 
pripravili prezentáciu s názvom: „Aby zúbky neboleli“ pre 37 detí vo veku 5 až 6 rokov. 
Prezentácia bola doplnená názornú ukážku správnej techniky čistenia zubov u detí 
predškolského veku a premietnutým dvoch rozprávok s názvom: „Maškrtná veverička“ a „Čo 
sa stalo medvedíkovi“. V MŠ v Dolnom Vadičove sme pripravili prednášku na tému: Zdravé 
zúbky“ pre 17 detí vo veku od 3 až 6 rokov. Prednáška bola doplnená o názornú ukážku 
čistenia zubov u detí predškolského veku, o kvíz a rozprávku s názvom „O maškrtnom 
Adamkovi“. Deti MŠ v Dolnom Vadičove boli odmenené darčekovými predmetmi od ZP 
Dôvera (balóny, šnúrky na mobil a kľúče, cukríky a iné) a omaľovánkami. Dve učiteľky MŠ 
v Hornom Vadičove a rovnako i dve učiteľky MŠ v Dolnom Vadičove a päť učiteliek MŠ na 
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Ul. Hurbanovej v Čadci vyplnili dotazník pre učiteľov po ukončení intervenčného pôsobenia 
projektu Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia, zdravotno – výchovné pôsobenie 
u detí predškolského veku. Pre 7 pedagógov MŠ Fraňa Kráľa v Čadci sme si pripravili 
prezentáciu s názvom „Dentálne zdravie“. Cieľom prezentácie bolo vizuálne ale i prakticky 
na modeli mliečneho chrupu ukázať  a naučiť pedagógov správnu techniku čistenia zubov 
u detí predškolského veku. Prezentácia ďalej obsahovala informácie o anatómii zuba, 
dentálnych pomôckach, ochoreniach zubov. Pedagógovia MŠ Fraňa Kráľa  na záver 
prezentácie dostali darčekové predmety od ZP Dôvera, a to perá, prívesky na kľúče a cukríky. 
V MŠ -  Ústredie v Oščadnici sme pripravili pre 6 pedagógov prezentáciu, ktorá sa zaoberala 
správnou technikou čistenia zubov u detí predškolského veku, anatómiou zuba, dentálnymi 
pomôckami a ochoreniami zubov ako karies, parodontitída a iné. Prezentácia bola doplnená 
názornou ukážkou na makete chrupu, ako si majú deti predškolského veku správne umývať 
zuby. Na záver prezentácie dostali pedagógovia perá od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. 
V MŠ v Oščadnici Ústredie sme pre 26 detí predškolského veku pripravili prezentáciu 
s názvom „Zdravé zúbky“. Deti mali prezentáciu doplnenú kvízom, rozprávku s názvom „Čo 
sa stalo medvedíkovi“. Na záver prezentácie boli deti odmenené omaľovánkami a puzzle 
z muzikálu Mrázik. Prezentáciu s názvom „Odhalenie tajomstva zdravých zúbkov“  sme 
zrealizovali v MŠ Fraňa Kráľa v Čadci. Na prezentácii sa zúčastnilo 31 detí vo veku od 4 do 6 
rokov. Prezentácia bola doplnená kvízom, rozprávkou s názvom „Čo sa stalo medvedíkovi“. 
Na záver prezentácie deti dostali omaľovánky a puzzle z muzikálu Mrázik.    
 
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: 
       Edukačno – intervenčný cyklus prednášok o zdravom životnom štýle detí a mládeže, 
ktorý bol zameraný na prevenciu obezity, racionálnu výživu, pitný režim sa realizoval na 
základných a stredných školách. Na ZŠ Komenského v Čadci Oddelenie podpory zdravia  
pripravilo prednášku na tému: Poruchy príjmu potravy a správna životospráva. Téma sa 
odprezentovala pre cca 60 žiakov 8. ročníka a 61 žiakov 7. ročníka. V prednáške sme sa 
zamerali na obezitu, mentálnu anorexiu, mentálnu bulímiu, bigorexiu, správnu výživu, pitný 
režim. Prednáška bola doplnená o výpočet BMI indexu počítačovým programov, testom, 
ktorý vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia s názvom Nutričné skóre a prístrojom 
Omron BF 300 sme zmerali percento telesného tuku 5 žiakom 8. ročníka, cca 15 žiakom 7. 
ročníka a 4 pedagógom. Na Strednom odbornom učilišti v Kysuckom Novom Meste sme 
vykonali prednášku s názvom „Výživa a zdravie“.  Prednášky sa zúčastnilo 42 študentov 1. 
ročníka spomínanej strednej školy. V rámci prednášky sme študentom vypočítali BMI index 
pomocou počítačového programu, študenti sa vyhodnotili stravovacie návyky pomocou testu 
Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom Nutričné skóre a 6 študentom i 2 pedagógom 
sme zmerali percento telesného tuku prístrojom Omron BF 300. Na ZŠ vo Vysokej nad 
Kysucou sme pripravili prezentáciu na tému: „Obezita a iné poruchy prijímania potravy“ pre 
24 žiakov 9. ročníka. Prednáška bola doplnená o výpočet BMI indexu počítačovým 
programov, testom, ktorý vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia s názvom Nutričné 
skóre, prístrojom Omron BF 300 sme zmerali percento telesného tuku 21 žiakom 9. ročníka. 
Prednášku sme ukončili kvízom, v ktorom si žiaci overili svoje nadobudnuté vedomosti 
o obezite, anorexii, bulimii, bigorexii a správnej životospráve. Žiaci, ktorí správne odpovedali 
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na otázky z kvízu boli odmenení darčekovými predmetmi od sponzora ZP Dôvera (tričká, 
šiltovky, perá, šnúrka na mobil a kľúče). Na ZŠ - Rázusovej v Čadci sme si pre 57 žiakov 7. 
ročníka pripravili prezentáciu na tému obezita a ochorenia spôsobené nevhodným 
stravovaním. Prezentácia bola doplnená kvízom i testom Svetovej zdravotníckej organizácie 
s názvom Nutričné skóre, v ktorom si žiaci otestovali svoje stravovacie návyky. Prístrojom 
Omron BF 300 sme 31 žiakom (14 dievčatám a 17 chlapcom) a 1 pedagógovi zmerali 
percento telesného tuku. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej    
výživy 
 
      Plnenie:  
      V spolupráci s Oddelením  hygieny detí a mládeže sme zrealizovali dotazníkový 
prieskum o životnom štýle a stravovacích návykoch u žiakov 1. až 9. ročníka na ZŠ 
Komenského v Čadci a na ZŠ v Čiernom. Na oboch spomínaných základných školách sme 
vykonali u žiakov antropometrické merania (výška, váha, obvod pása), ktoré tvorilo súčasť 
dotazníkového prieskumu. Vyplnené dotazníky boli odoslali na 2. detskú kliniku LF UK 
a Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave. V ďalšej etape sme vykonali 
u žiakov 4. až 9. ročníka na ZŠ Komenského v Čadci biochemické vyšetrenie, ktoré 
obsahovalo vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, 
triglyceridov, glukózy. Biochemické vyšetrenie sa vykonalo u tých žiakov, ktorých rodičia 
dali súhlas. K 31.12. 2007 bolo vyšetrených celkovo 63 žiakov na ZŠ Komenského v Čadci. 
Zozbierané údaje bude ďalej vyhodnocovať Oddelenie hygieny deti a mládeže. 
 
     V roku 2008 bolo odobratých a vyšetrených 10 vzoriek jedál na vyšetrenie kalorickej 
a biologickej hodnoty v Detskom domove, Ul. Litovelská č. 606, Kysucké Nové Mesto.  
 
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 upozorňovali 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: 
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V rámci Svetového dňa bez tabaku sa zrealizovala prednáška na tému „Fajčenie“ 
v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci. Prednáška bola doplnená premietnutým filmu 
s názvom „Vraždiaci návyk fajčenie“. Prednášky sa zúčastnilo cca 60 študentov 1. a 3. 
ročníka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a tiež cca 60 študentov Bilingválneho 
Gymnázia v Čadci. Pre printové média (MY Kysucké noviny, Kysuce, Mestské noviny 
Čadčan, Staškovské noviny) a elektronické média (internetová stránka Informačného centra 
mladých, Region Press)  v regióne Kysúc sme pripravili informáciu k Svetovému dňu bez 
tabaku.  Článok zaoberajúci sa problematikou fajčenia s názvom „Zlozvyk, ktorý zabíja“ sme 
uverejnili na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci. 
V spolupráci s Mestskou políciou v Čadci pri príležitosti „Otvoreného dňa Mestskej polície“, 
ktorá sa organizovala pod záštitou primátora mesta Čadce, Oddelenie podpory zdravia 
pripravilo prednášku na tému „Drogy“. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch Domu kultúry 
v Čadci pre cca 300 žiakov a študentov základných a stredných škôl z okresu Čadca. 
Súčasťou prednášky bola aj podpora nefajčenia, resp. dôsledky fajčenia na ľudský organizmus 
a tiež zdravotné dôsledky užívania nelegálnych i legálnych drog. Pre 57 študentov 3. ročníka 
na Gymnáziu v Turzovke sme pripravili dve prezentácie s názvom „Tabak ako celosvetový 
problém“ a „Drogy, nebezpečenstvo modernej doby“. Prezentácia s názvom „Tabak ako 
celosvetový problém“ bola doplnená Fagestromovým dotazníkom nikotínovej závislosti, 5 
študentom sme zmerali pomocou prístroja Smokerlyzer hladinu oxidu uhoľnatého 
a karboxyhemoglobinu v dychu a 21 študentom sme za pomoci Spirometra zmerali vitálnu 
kapacitu pľúc a objem vydýchnutého vzduchu za 1 sekundu. Študenti v rámci prezentácie na 
tému drogy boli oboznámený aj o dopade alkoholu na zdravie. Na záver prezentácii dostali 
študenti perá od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a edukačné materiály z Ligy proti rakovine. 
Pre žiakov ZŠ vo Vysokej nad Kysucou sme pripravili interaktívnu prezentáciu na tému 
fajčenie. Na prezentácii sa zúčastnilo 26 žiakov 5. ročníka. Žiaci v rámci besedy 
odprezentovali  svoje názory, ako by sa dalo bojovať proti fajčeniu, zapojili sa do kvízu, ktorý 
sa volal “Kto získa dýchaciu sústavu“ a na záver prezentácie žiaci lúštili tajničku. Aktívni 
žiaci boli odmenení darčekovými predmetmi od zdravotnej poisťovne Dôvera (cukríky, 
náramky na ruku) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (perá). Pre 27 žiakov 7. ročníka na ZŠ 
v Nesluši sme pripravili prezentáciu na tému škodlivosť fajčenia a nepriaznivý dopad 
konzumácie alkoholu na zdravie. Prezentácia bola doplnená meraním hladinu oxidu 
uhoľnatého a karboxyhemoglobinu v dychu u 15 žiakov  pomocou prístroja Smokerlyzer. 
 
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: 
     Projekt ESPAD nebol realizovaný. 
 
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.  
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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 RÚVZ. 
 
4.  Realizácia súťaže pre fajčiarov "Prestaň a Vyhraj 2008"  
 
Plnenie: 

     Základnú informáciu s danou témou sme rozdistribuovali pre Všeobecnú zdravotnú 
poisťovňu- pobočka Čadca, pre Chemickú zdravotnú poisťovňu Apollo, Mestskú knižnicu 
v Kysuckom Novom Meste, Krásne nad Kysucou, v Turzovke i pre Kysuckú knižnicu v Čadci. 
Materiál bol rozdistribuovaný so žiadosťou o uverejnenie informácie a ostatných náležitostí 
súvisiacich so súťažou v priestoroch zariadení. Obdobná forma informovanosti verejnosti bola 
zvolená prostredníctvom všetkých praktických lekárov pre deti a dospelých v okrese Čadca 
a Kysucké Nové Mesto v celkovom počte 61. Informáciu o súťaži „Prestaň a vyhraj 2008“ spolu 
s prihláškou a pravidlami súťaže sme rozdistribuovali elektronickou formou na 37 základných 
škôl a 11 stredných škôl v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto. Do printových médií (redakcie 
Kysuckých novín, týždenníka Kysuce a Staškovských novín) a elektronických médiách 
(internetovú stránku Informačného centra mladých, internetová stránka obce Makov a Stará 
Bystrica, mesta Kysucké Nové Mesto, Turzovka a Čadca) sme zaslali informáciu o súťaži 
„Prestaň a vyhraj“. Propagačný materiál spolu s prihláškou sme zverejnili i na internetovej 
stránke RÚVZ a na nástenných tabuliach tunajšieho RÚVZ.  
 
5.  Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov  
 
Plnenie: 

V roku 2008 v Poradni na odvykanie od fajčenia došlo v mesiaci november 
k personálnym zmenám. V súčasnosti nová pracovníčka nadstavbovej poradne na odvykanie 
od fajčenia absolvovala dvojdňový pracovný seminár v Brusne. Seminár bol venovaný 
problematike poradenských centier pri RÚVZ v SR.  
 
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: 
     Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia výskytu vybraných 
ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, najmä detskej populácie. 
 
V roku 2008 boli  realizované nasledovné zmeny očkovacieho kalendára:  
• zmena celulárnej pertusickej zložky na acelulárnu,  
• zmena bivalentnej vakcíny na trivalentnú na pre očkovanie adolescentov proti záškrtu,  
            tetanu a detskej obrne, 
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• zmena monovalentnej očkovacej látky proti tetanu u dospelých na bivalentnú 
očkovaciu látku proti diftérii a tetanu. 
  
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. Náhradnými opatreniami je prideľovanie 
a používanie príslušných OOPP, zdravotný dohľad, preventívne lekárske prehliadky, 
rekondičné  pobyty.  
     Podľa novej legislatívy miera zdravotných rizík bola prehodnotená v 87 organizáciách 
a vydané rozhodnutia o určení rizikových prác. V ďalších 7 organizáciách  po prehodnotení 
zdravotných rizík mohla byť ukončená prípisom právoplatnosť a v 1 prípade bolo rozhodnuté 
o  ukončení právoplatnosti rozhodnutí o určení  rizikových  prác.  Postupne v  ďalšom období 
budú prehodnocované ostatné návrhy a rozhodnuté o miere zdravotných rizík na pracoviskách 
posudzovaných subjektov. 
     Po jednaní s s r.o. KMÚ Čadca v Čiernom, ktorej hlavnou náplňou je výroba 
veľkorozmernej kovovej konštrukcie, pri ktorej sú pracovníci exponovaní nadmernému hluku, 
zváracím dymom a vibráciám, sa začalo s úpravou pracovného prostredia a inštaláciou 
technologických zariadení na zníženie miery expozície pracovníkov. Požadované opatrenia 
vyžadujú väčšie finančné krytie. Podobne boli vyhodnocované  riziká  i u  nasledovných 
právnych subjektov -  ECO CONT, s.r.o. Čadca, Garedo, s.r.o. Kysucký Lieskovec, Real, 
s.r.o. Kysucké Nové Mesto,  Drevonet ,s.r.o. Snežnica, LBT, s.r.o. Oščadnica, BaBaD, 
Pekáreň Raková, VELM, s.r.o. Nová Bystrica. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská)  
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Plnenie: 
      Pre rok 2008 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 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. 
            Doteraz v roku 2008 bolo vydaných  46  záväzných stanovísk a 262 rozhodnutí podľa 
zákona o ochrane verejného zdravia, v dozornej činnosti bolo vykonaných 312 kontrol, z toho 
ukončených záznamom 161 a  pre  21  právnych subjektov boli vydané termínované 
opatrenia. 
            Prioritnou oblasťou ochrany zdravia pri práci v roku 2008 budú organizácie, ktoré 
využívajú vlastné vodné zdroje na zásobovanie pitnou vodou v rezorte priemyslu 
a poľnohospodárstva  a hospodárske dvory poľnohospodárskych  organizácií so zameraním na 
plnenie požiadaviek pracovného  prostredia, zisťovanie stavu  v používaní chemických 
prípravkov  v pestovateľskej  činnosti a stavu zariadení pre osobnú hygienu pracovníkov.  Do 
t.č. sa kvalita pitnej vody zisťovala z 39 vlastných vodných zdrojov , komplexne bolo 
posúdených pri zdravotnom dozore 16 poľnohospodárskych organizácii  s uvedeným 
zameraním. 
 
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  
uzatvárania dohôd o 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. 
 
H) OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 
 
1. Realizácia Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov na území 
regiónu Kysúc  
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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 Turzovka, ktorá bola 
spôsobená z technických príčin. Spravovateľ uskutočnil nápravu. 
 
2.Prevencia expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
enviromentálneho hluku  
 
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. Zástupca 
HŽP a Z sa zúčastnil komisionálneho pripomienkovania. V rámci stavebného konania boli 
posudzované hlukové štúdie pre 3 plánované stavby odľahčujúca cesta CMZ Čadca, Doplnok 
k ÚPN CMZ Čadca, ÚPN Svrčinovec.  
 
3. Realizácia opatrení na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie  
 
Plnenie: 

Začalo sa s realizáciou programu Zhodnotenie poklesu spotreby pitnej vody 
z verejných vodovodov a možných zdravotných dôsledkov. Bolo vykonané prvé inštruktážne 
sedenie na krajskej porade organizovanej RÚVZ Čadca. Pilotná štúdia bola v mesiaci máj - 
jún realizovaná cez krajské RÚVZ a následne v termíne júl – september po zaslaní inštruktáže 
z ÚVZ SR ostatnými RÚVZ v SR. 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. V II.Q bol zavedený 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. Z príležitosti svetového dňa vody boli 
poskytované konzultačné služby ohľadom problematiky budovania studní, ochranných 
pásiem vodného zdroja a pod. Telefonicky bolo vybavených 11 žiadostí a osobne 7 
požiadaviek, z finančných dôvodov laboratórne stanovenie kvality vody nebolo realizované. 
 
4.  Monitoring pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vôd na kúpanie  
 
Plnenie: 

OHŽP a Z 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 a počas letnej sezóny 
2008 bude 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 boli reportované 02/2008 pre celoslovenské 
spracovanie. 
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5. Informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre 
potreby  monitorovania vývoja a stavu enviromentálneho zdravia 
 
Plnenie: 

Úloha v plnení - Čadca zasiela na spracovanie ÚVZ SR výsledky kvality pitnej 
a bazénovej vody. Rozbiehajú sa oblasti kvality vnútorného prostredia zatiaľ v krajských 
mestách. 
 
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 2008 uskutočnená odborná prax študentov VŠ so 
zameraním na Verejné zdravotníctvo nasledovne: 
  

Škola Ročník  Počet hodín/dní Počet študentov 
TU – fakulta 
zdravotníctva 
a sociálnej práce, 
katedra verejného 
zdravotníctva  

III. 60 hodín 2 

SZU – fakulta 
verejného zdravotníctva 

II. 15 hodín/externé 
štúdium 

1 

 
     INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
1.  Vybaviť vedúcich pracovníkov a miestnosť, kde sa konajú porady vedenia RÚVZ  
web kamerami a príslušenstvom 
Plnenie: 
 
     Miestnosť, kde sa konajú porady vedenia RÚVZ v Čadci je vybavená web-kamerou  
s príslušenstvom. Vzhľadom na potreby, účelnosť vynakladania finančných prostriedkov 
organizácie, nepovažujem t.č. vybavovanie kancelárií vedúcich oddelení za potrebné. 
 
2.  Podľa finančných možností organizácie postupne vybavovať oddelenia vykonávajúce 
štátny zdravotný dozor prenosnými počítačmi a tlačiarňami. Výhľadovo zvážiť 
pripojenie notebookov do siete internet 
Plnenie: 
 
     Organizácia zakúpila v roku 2008 5 prenosných počítačov s tlačiarňami pre oddelenia 
vykonávajúce štátny zdravotný dozor. Tieto sa už využívajú. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Dolnom Kubíne 
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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 2008, podľa 
usmernení prijatých na úrovni ÚVZ SR. V zariadeniach spoločného stravovania uzavretého 
a otvoreného typu, v celkovom počte 728 prevádzok, bolo vykonaných 383 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 137 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 2008 odobrali 
pracovníci oddelenia hygieny výživy v potravinárskych prevádzkach 70 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 organizácie 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. 
 
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 2008 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 
9.4. AKTIVITY  PRI  PRÍLEŽITOSTI  VÝZNAMNÝCH  DNÍ  
9.5. „VYZVI SRDCE K POHYBU“ - Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň 
na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie 
9.6. NÁRODNÝ  PROGRAM  PREVENCIE OBEZITY  
9.8. INICIOVAŤ A ORGANIZOVAŤ ZDRAVOTNO-VÝCHOVNÉ AKCIE PRE 
OBYVATEĽOV S OSOBITNÝM ZAMERANÍM NA TÉMY A TERMÍNY 
ODPORÚČANÉ SZO 
10. KONTROLA  TABAKU 
 
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 
S cieľom intervencie  v oblasti zdravého životného štýlu  v komunitách žijúcich na vidieku sme 
urobili 15 výjazdových vyšetrení poradne zdravia s Reflotronom – obec Čimhová, Malatiná, 
Dlhá n. Oravou, Oravská Lesná, Klin, Oravská Jasenica, Podbiel, Trstená 2x, Lokca, Nižná, PD 
Žiarec Tvrdošín, OFZ Široká 3x.  

 
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 resp. spádovej oblasti. 
Zdravotnú výchovu v našom regióne sme sústredili na pozitívne ovplyvňovanie zdravotných 
determinantov, ako sú správna výživa (162 aktivít), fyzická aktivita (66 aktivít) , fajčenie, 
alkohol a iné drogy (62 aktivít), HIV/AIDS (9 aktivít), stomatohygiena (118 aktivít). Prevažná 
časť týchto aktivít bola pre cieľovú skupinu deti a mládež. 
Informovanosť širokej verejnosti pre všetky vekové skupiny sme realizovali hlavne v 
spolupráci s médiami. V regionálnej tlači vyšli články o činnosti poradne zdravia a jej úlohe 
v podpore zdravia. Prostredníctvom tlače sme informovali obyvateľov aj o konaní tohtoročnej 
súťaže  fajčiarov Prestaň a vyhraj. 
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V regionálnej televízii sme mali vstup o jarnej únave. K tohtoročnému Svetovému dňu zdravia 
bola diskusná relácia za účasti regionálneho hygienika. 
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 zmysle uznesenia vlády SR č.689 zo dňa 7. júla 2004 predložiť podklady pre Správu 
o zdravotnom stave obyvateľstva na rokovanie vlády SR každé 3 roky. 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.  

Pre sledovanie zdravotného stavu obyvateľov na regionálnej úrovni v oblasti 
chronických chorôb a úrazov je potrebné prijať legislatívne opatrenia a stanoviť jednotné 
indikátory. 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 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.  
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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 zdravotného stavu obyvateľov, podporu 
a ochranu zdravia s akceptovaním v zákone Medzinárodných zdravotných predpisov 
(2005) –IHR, schválených SZO v roku 2005. 
       Úloha splnená v roku 2007. 
 
11.Spolupracovať pri vypracovaní Rámcového plánu úloh verejného zdravotníctva     
do  roku  2010  s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
      Úloha splnená v roku 2007. 
 
12. Spolupracovať pri vypracovaní Národného programu prevencie obezity a nadváhy 
     Úloha splnená v roku 2007. 

V súčasnosti tento program plníme ďalej 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. 
 
 Úloha  je  plnená  priebežne, v rámci prednáškovej činnosti  v spolupráci 
s oddelením PZ RÚVZ,  štátneho zdravotného dozoru a konzultačnej činnosti je 
realizovaná zdravotná výchova vedúcich zariadení školského stravovania a hlavných 
kuchárok,  zameraná na správne zloženie výživy detí a mládeže, pitný režim ako aj  na 
zlepšenie štandardu v zmysle zásad správnej výživy a v súlade uznesením vlády SR č. 
837/2002. Tiež pri výkone ŠZD v ZŠS sa kontroluje skladba a pestrosť podávanej stravy 
odoberajú sa vzorky zeleniny, potravín a  sterov z  pracovného prostredia a 
pracovného náradia  na laboratórne vyšetrenie.  
              
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy 

             Úloha sa plní priebežne konzultácie s riaditeľmi a vedúcimi školského stravovania,  
zdravotná výchova pri výkone štátneho zdravotného dozoru,  presadzovanie zásad 
správnej výživy v školskom a predškolskom stravovaní.     

  
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 

Úloha je plnená, v rámci ŠZD je propagovaná konzumácia  mlieka a mliečnych  
výrobkov, a tiež  propagáciou  konzumácie  mlieka  v školách s výhodnou štátnou 
dotáciou na mlieko a mliečne  výrobky. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 

Úloha  je   plnená   v  rámci   výkonu   ŠZD,  zdravotnou výchovou,  kontrolou  
pitného  režimu,  ktorý  je  v  MŠ bezproblémový,  v  ZŠ je  pitný  režim  zavedený  
pomocou školských stravovní, niekde sú odsúhlasené nápojové automaty a veľká časť 
detí si nosí nápoje z domu. V SOU a SOŠ sú nápojové automaty.   
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5. Podporovať napĺňania bodov  vládneho Programu boja proti drogám  a drogovým 
závislostiam 
 Plnenie   a  kontrola  je  v  spolupráci  s  vedením  jednotlivých  základných  a 
stredných  škôl,  ktoré  sú  zapojené  do  programu  „Škola  bez drog“. V ostatných 
školských   zariadeniach  je   vykonávaná    intervencia 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 
      Úloha  bude plnená  podľa požiadaviek koordinátorov. 
 
E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  
 
Úlohy 
1. Spolupracovať pri vypracovaní návrhu Národného programu kontroly tabaku  

Úloha splnená v roku 2007. 
 

2. Spolupracovať pri vypracovaní návrhu Národného akčného plánu na kontrolu 
tabaku 
V príprave ani k pripomienkovaniu Národného akčného plánu na kontrolu tabaku nebol náš 

úrad oslovený. 
 
3. Zabezpečiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov  
       Výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov je všetkými terénnymi oddeleniami trvale 
zabezpečený  v rámci výkonu ŠZD o čom sú písomné záznamy. Závažnejšie nedostatky neboli 
zisťované. Pravidelne mesačne zasielame hlásenia o počte vykonaných kontrol a zisteniach pri 
nich na ÚVZ SR. 
 
4. Spolupracovať pri hodnotení účinnosti súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2006 
    Úloha splnená v roku 2007. 
 
5. Spolupracovať pri realizácii súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 

Súťaž sme spropagovali v regionálnych médiách (televízia, tlač). Podmienky súťaže 
a prihláška boli na našej webovej stránke. Súťaž sme propagovali aj prostredníctvom 
našej poradne zdravia. Prihlášky sme distribuovali do zdravotníckych zariadení regiónu (do 
nemocníc, polikliník, lekární, ambulancií neštátnych lekárov), na mestské a obecné úrady. 
Súťažiaci odosielali prihlášky priamo na kontaktnú adresu ÚVZ SR.   

 
6. Zabezpečiť účasť príslušného zamestnanca na školení koordinátorov prevencie  

v prevencii užívania tabakových výrobkov. 
   Školenie zatiaľ nebolo konané. 
 
7. Spolupracovať pri príprave novely zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  
    Náš RÚVZ predložil pripomienky k novele zákona, časť z nich bola zohľadnená v 
návrhu zákona  predloženom do NR SR. 
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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 platnej legislatívy bola  organizačne  zabezpečená  realizácia a kontrola 
imunizácie u ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími 
odbornými poznatkami   
- počas celého obdobia bola realizovaná dôsledná surveillance prenosných ochorení 

preventabilných očkovaní s dôrazom na zabezpečenie okamžitého hlásenia a laboratórnej 
diagnostiky suspektných ochorení, v tomto polroku boli hlásené prípady pertussis 
u kojencov, v súvislosti s touto epidemiologickou situáciou boli lekári prvého kontaktu 
usmernení  v problematike epidemiológie a laboratórnej diagnostiky pertussis  

 -     očkujúci lekári boli oboznámení s výsledkami kontroly očkovania v SR k 31.8.2008 
- praktickým lekárom bola zaslaná informácia o úprave očkovacej schémy konjugovanej 

pneumokokovej vakcíny 
- praktickým lekárom bolo zaslané usmernenie k zabezpečeniu chrípkových vakcín pre 

sezónu 2008/2009 
- lekárom bolo zaslané stanovisko- metodické usmernenie  pri očkovaní očkovacou látkou 

Prorix Tetra, informácia o celoslovenskej situácii so zásobovaním očkovacími látkami 
s obsahom difterického toxoidu pre povinné očkovanie detí a dospelých 

- realizované bolo usmerňovanie terénnych lekárov vo výkone imunizácie 
- zabezpečené bolo  zavádzanie nových očkovacích látok do bežnej praxe na regionálnej 

úrovni 
-  realizovaný bol dohľad nad bezpečnosťou imunizácie na regionálnej úrovni- odborné 

poradenstvo (354x) v prípade očkovania stigmatizovaných osôb, pri očkovaní osôb 
cestujúcich do zahraničia (212x) 

- 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 

- realizácia registrácie detí, ktoré sa nedostavili na očkovanie- neboli hlásené 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 
v prvom polroku formou telefonických informácii 51x 

 
2. Vyhodnotenie zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu v 
SR v spádovom území 
 Úloha - kontrola a vyhodnotenie zaočkovanosti  bola realizovaná v II. polroku 2008. 
Kontrola očkovania bola vykonaná v zmysle  usmernenia hlavného hygienika ÚVZ  SR   č. OE 
/6264/2008 zo dňa 23.7.2008 a podľa par. 5 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Realizácia 
imunizácie bola skontrolovaná na 33-och ambulanciách pre deti a dorast a súčasne  sa 
vykonávala  kontrola očkovania zdravotníckych pracovníkov proti vírusovej hepatitíde B. 
Súčasťou kontroly bolo aj sledovanie chladového reťazca a manipulácie  s vakcínami. 
K 31.3.2008 bola vykonaná  kontrola zaočkovanosti  proti chrípke osôb umiestnených 
v kolektívnych zariadeniach     (v okrese Dolný Kubín bolo zaočkovaných 85,31%, v okrese 
Námestovo 86,16% a v okrese Tvrdošín 62,37% klientov zariadení sociálnych služieb). 
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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)  
- Boli vykonané kontroly v 169 spoločnostiach, kde sú  vyhlásené RP. Uplatňované boli 
postupy v zmysle platných odborných usmernení ÚVZ SR ( VS-Mont a.s., Hoval s.r.o., OFZ 
a.s., ... ) 
 
• Znižovanie zdravotných rizík z  veľmi jedovatých  a jedovatých látok a prípravkov  
- Počet  spoločností,    ktoré   manipulujú   s  T a T +    sa  znižuje.  Jedovaté  chemické  faktory  
sa     sporadicky používajú v galvanických procesoch, v poľnohospodárstve už nie. 
 
• Znižovanie zdravotných rizík z  karcinogénnych  a  mutagénnych  faktorov vrátane 
azbestu 
- manipulácia sa sleduje v zdravotníctve pri podávaní cytostatík,  v priemysle sa vo výrobnom 
procese nevyskytujú 
 
• Znižovanie psychickej  pracovnej  záťaže 
- Pri riešení problematiky najmä v rámci štátneho zdravotného dozoru v súlade s koncepciou 
poradne zdravej práce sa vykonávajú konzultácie so zamestnávateľom, ale najmä sa 
zamestnancami priamo na pracovisku. Tam, kde je to účelné sa poskytuje písomný materiál 
s problematikou. Intenzívna spolupráca bola najmä so sociálnymi  ústavmi. Tu došlo 
k preklasifikácii niektorých profesii.   
 
• Znižovanie výskytu chorôb z povolania z DNJZ 

     - Boli vypracované odborné posudky  na   prácu  s  bremenami   a   DNJZ   ( napr. PUNCH  
s.r.o., Primalex Slovakia a.s. ... ) 
- Bolo vykonaných 9 prešetrení na podozrenie na CHzP z DNJZ pri riešení ktorých boli 

vykonané tieto opatrenia: 
o 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 
- Pre problémy vo firmách  Gedoni s.r.o. Bziny a  Dana Fluid Products Slovakia, s. r. o. 
Dolný Kubín v rámci preventívneho programu neboli vykonané sledovanie zdravotného stavu 
zamestnancov s navrhnutím vhodných ozdravných opatrení a úloha nebola realizovaná. 
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• Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci  
so  zobrazovacími    jednotkami  
 

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 prebieha  v nadväznosti na bod č. 2. 
Kontrolované boli pracoviská, kde bolo vykonané šetrenie v minulosti.  (Primalex a.s., Punch 
s.r.o.) 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
• OFZ, a. s. Istebné  -  

 
V rámci preventívneho programu bolo vyšetrených 
- 64 klientov   -  ( 10% všetkých zamestnancov )  45 mužov, 19 žien 
- zvýšený cholesterol - u  42 % 
-  zvýšená glykémia - 20% 
- hypertenzia bola  - 9 % 
- nezdravý typ stravovania  - 50%  
- vyhovujúca pohybová aktivita - 50% 
- fajčiari  10%  klientov (muži).   
 
Zamestnancom boli predložené  dotazníky na vyplnenie: 
• Dotazník spokojnosti zamestnancov -  s prácou jednoznačne, alebo skôr áno je 

nespokojných             90%  zamestnancov. 
• Dotazník subjektívneho hodnotenia záťaže a zdravotných ťažkostí pohybového 

aparátu pri práci -   85% uvádza záťaž drieku a chrbta, 80% pleca, iné do 10%  ( 
štatisticky nevýznamný   súbor ) 

• Dotazník informovanosti zamestnancov - všetci respondenti uvádzajú informovanosť vo 
všetkých bodoch.( 100% ) 

 
Pri sledovaní vplyvu pracovného prostredia na zdravie zamestnancov boli uložené tieto 
opatrenia: 

1. Doplniť detektory  CO  na niektorých exponovaných pracoviskách.   
2. Na pracoviskách  výrobnej haly, v hale drvenia, expedície kde  vzniká vysoká prašnosť 

(vrstva prachu na podlahách, konštrukciách )  zabezpečiť samostatnú čistiacu čatu 
a zabezpečiť vyhovujúci spôsob čistenia podláh v zmysle § 30 ods.1 písm. a/  zákona č. 
355/2008 Z. z..  

3. Zabezpečiť zásobník  Mn a podsitných materiálov na karuseloch 25, 26 proti unikaniu 
prachu do pracovného prostredia.  

 
4.  Dôsledné využívanie  klimatizačných jednotiek v kabínach žeriavov. Je paradox, 

zamestnanci túto možnosť dôsledne nevyužívajú. 
 

5. Zhodnotiť   zdravotné rizika vyplývajúcich  z expozície faktorov pracovného prostredia, 
vrátane časových snímok tavičov, odpichárov a žeriavnikov a predložiť podľa § 52 ods. 
1 písm. d/ zákona č. 335/2007 Z. z. k posúdeniu. 
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6. Pracovné miesta pod drviacou linkou č. 3,4 zabezpečiť dostatočným osvetlením. 
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie  osvetľovacích  telies  najmenej štyrikrát ročne. 

 
7. Vzhľadom na výskyt chemických faktorov  pracovnom prostredí  používať jednorazové 

chrániče sluchu aby bola dodržaná ich čistota. 
 

8. Zabezpečiť poskytovania jednorazových respirátorov na exponovaných pracoviskách.   
 

9. Zriadiť v prevádzke miestnosť na poskytnutie prvej pomoci. 
 

10. Dôsledné dodržiavať zákon o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, pričom k  dispozícii je fajčiarska miestnosť. 

 
11. Predložiť na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne návrh 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. 

 
12. Vypracovať posúdenia rizika u zamestnancov s expozíciou karcinogénnym faktorom, 

čo je v rozpore s Nariadením  vlády  SR č. 356/2006 Z.z.  o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci. 

 
13. Zariadenia pre osobnú hygienu zamestnancov riešiť v súlade s Nariadením vlády SR č. 

391/2006 Z.z. 
  
• Okrem toho naviac boli navrhnuté  a realizované intervenčné aktivity zamerané na ochranu 
a podporu zdravia zamestnancov v PD Tvrdošín 
 
v rámci preventívneho programu bolo vyšetrených 
31 klientov - ( 90% všetkých zamestnancov ) 24 mužov, 7 žien 
- zvýšený cholesterol bol u 49%  
- zvýšená glykémia bola u 6 klientov (4 mužov a 2 žien),  
- hypertenzia - 50%  
- nezdravý typ stravovania 80% 
- vyhovujúca pohybovú aktivita - 90 %  
- fajčí - 32 %  zamestnancov ( muži ) 
 
Zamestnancom boli predložené  dotazníky na vyplnenie: 
• Dotazník spokojnosti zamestnancov-  s prácou jednoznačne, alebo skôr áno je  

spokojných  60% 
• 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 ) 

• Dotazník informovanosti zamestnancov - 80% respondentov  uvádza informovanosť vo 
všetkých bodoch. 

 
Pri sledovaní vplyvu pracovného prostredia na zdravie zamestnancov boli uložené tieto 
opatrenia: 
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1. Predložiť na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne návrh 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 dodržiavať zákon o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov.  K dispozícii je fajčiarska miestnosť. 

3. Zariadenia pre osobnú hygienu zamestnancov riešiť v súlade s Nariadením vlády SR č. 
391/2006 Z.z. 

4. Posúdiť práce v zmysle Nariadenia vlády  SR č. 281/2008 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 

 
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 bola zabezpečená technika  na snímanie obrazu, s ktorým sa bude môcť 
dodatočne manipulovať na PC (sekvencie, spomaľovanie a pod.).  
Technológia sa od  mája plne využíva najmä pri prešetrovaní podozrení na chorobu 
z povolania.  
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúci dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v 
súvislosti s prácou 

Činnosť pracovných zdravotných služieb sledujeme v priebehu vykonávania ŠZD - 
v priebehu polroka 169 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  
Strategické  hlukové  mapy  väčších  pozemných  komunikácií  a s  tým   súvisiace  merania  
expozície  obyvateľstva  záťažou  hlukom  vo  vonkajšom  prostredí  sa v hodnotenom období   
nevypracovávali,   nakoľko   v   I.  etape   sa  jednalo  o  aglomerácie,  ktoré majú viac ako  250 
000 obyvateľov. Pri predkladaní  návrhov na  umiestnenie  objektov, v ktorých zdravie 
obyvateľov môže byť ovplyvňované environmentálnym hlukom, alebo pri návrhoch na nové 
rýchlostné  komunikácie, predkladajú  žiadatelia  hlukové štúdie a po realizácii stavieb aj 
objektivizáciu   hladín   hluku   meraním.  
 V roku 2008 orgán verejného zdravotníctva riešil podnet ohrozovania obyvateľov mesta Dolný 
Kubín hlukom z cestnej dopravy na ul. Železničiarov  na  základe petície občanov vyššie 
uvedenej ulice v meste Dolný Kubín. Nadmerné zaťaženie hlukom vzniká prejazdom 
motorových vozidiel na moste č. 59-077 na ceste I/59 Dolný Kubín – Oravský Podzámok. Na 
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základe výsledkov merania - Protokol o meraní imisií  hluku z dopravy č. 30/2008, vykonaného 
dňa 25.06.2008 RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina, oddelením 
laboratórií preventívneho pracovného lekárstva /akreditované skúšobné laboratórium/, bol 
vydaný RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne správcovi štátnej cesty I/59 pokyn /uložené 
nápravné opatrenia/ na zníženie hlukových imisií, ktorý sa priebežne plní. 
 
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  
opakovane na  RÚVZ.  

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

Úloha sa  plnila jednak v rámci monitoringu, jednak v rámci ŠZD. 
       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 124 pitných vôd  /z toho 104 v rámci 
kontrolného monitoringu pitnej vody a 20 v rámci preverovacieho monitoringu pitnej vody/. 
Z celkového počtu vyšetrených vzoriek 16 vzoriek bolo chybných, čo predstavuje 12,99 % z 
celkového počtu. Vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch nevyhovovalo 14 vzoriek, v 
 mikrobiologických ukazovateľoch 10 vzoriek.  Ak výsledky ukazovateľov vo vzorkách 
pitných vôd neboli v súlade s hodnotami uvádzanými v nariadení vlády SR č. 354/2006 Z. z., 
boli v rámci ŠZD uplatňované nápravné opatrenia a sankcie. Monitoring pitnej vody bol 
spracovávaný počítačovým programom Vydra. Získané výsledky o kvalite vody sú 1x ročne 
zasielané do NRC RÚVZ so sídlom v Košiciach pre celoslovenské spracovanie. 
Monitoring kvality vody prírodných oblastí bol vykonávaný podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 
25.03.2007 v súlade s požiadavkami Európskej komisie pre vyhodnotenie kvality vôd 
v celoeurópskom porovnávacom meradle. K 15.06.2008 bola vypracovaná písomná Správa /s 
tabuľkami/ o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2008 
a k 15.10.2008 Správa o vyhodnotení kúpacej sezóny v roku 2008 na prírodných a umelých 
kúpaliskách a tabuľkovo spracované a vyhodnotené údaje. Aktuálne zhodnotenie situácie na 
kúpaliskách a iné dôležité informácie súvisiace s priebehom kúpacej sezóny boli pravidelne 
/každý štvrtok/ aktualizované v Informačnom systéme vôd na kúpanie..  
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.  
Počas LTS boli v rámci ŠZD odobraté po 4 vzorky /pri plážach ATC Slanica a ATC Stará 
Hora/ na laboratórnu analýzu, nakoľko prevádzkovatelia ATC nepožiadali RÚVZ o vydanie 
rozhodnutia k prevádzkovaniu prírodných kúpalísk. Prevádzkovatelia zariadení ATC požiadali 
len  o súhlas k prevádzkovaniu ATC počas LTS 2008. Vyšetrované ukazovatele vzoriek vôd 
odobratých z Oravskej priehrady pri ATC Stará Hora a ATC Slanica vyhovovali medzným 
hodnotám ukazovateľov uvedených v nariadení vlády SR č. 87/2008 Z.z. o prírodných 
kúpaliskách. 
V okrese Dolný Kubín, pri obci Kraľovany sú dve jazerá napĺňané spodnou vodou, ktoré  boli 
vytvorené po bagrovaní štrku. V hodnotenom období bola ťažba štrku obnovená.  
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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. 
 
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.  
 Počas hodnoteného obdobia bola požiadavka na spoluprácu zo strany SZU v Bratislave 
k zaslaniu podkladov pre vypracovanie modelových situácii pre praktickú výučbu študentov 
SZU, čo bolo zaslané. 

 
2. Zabezpečovať odbornú prax pre študentov SZU a prípadne odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva. 
 V roku 2008 bola na jednotlivých oddelení zabezpečovaná odborná prax pre študentov 
Fakulty verejného zdravotníctva SZU a Trnavskej univerzity.  
 
INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCII 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 

Na seminároch lekárov pre deti a dorast, lekárov pre dospelých a odbornom seminári 
RÚVZ 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 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 bolo vykonaných 289 kontrol, ktoré boli 
zamerané na kontrolu: 

- dokumentácií súvisiacich s prevádzkou (rozhodnutie RÚVZ, dokumentácia správnej 
výrobnej praxe), 

- dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov, 
- monitorovania kritických kontrolných bodov a následného vedenia záznamov, 
- technického stavu miestností, vnútorného vybavenia a úrovne technologických 

zariadení, 
- podmienok preberania a skladovania surovín, uchovávania polotovarov, 

rozpracovaných      pokrmov (označovanie potravín, dodržiavanie chladiaceho reťazca, 
dátumu spotreby resp. doby minimálnej trvanlivosti), osobitná pozornosť bola venovaná 
kontrole nadobúdacích dokladov diviny, 

- 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. 
Výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami bol v sledovanom 

období vykonaný v 127 prípadoch. Kontroly boli zamerané na: 
 -  cieľové sledovanie – kontrolu zloženia kozmetických výrobkov, 
 -  monitoring výrobkov deklarujúcich použitie nanomateriálov alebo nanotechnológie, 
 -  kontrola dokumentácie kozmetických výrobkov,  
 -  kontrolu výskytu nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu v Slovenskej republike. 

Okrem kontrol vykonaných v zariadeniach spoločného stravovania a nad kozmetickými 
výrobkami podľa citovaného zákona  bolo vykonaných 105 kontrol v iných potravinárskych 
prevádzkach a pri vyšetrovaní žiadostí ich prevádzkovateľov. 
 
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. 
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V zmysle kompetencií vyplývajúcich z ustanovení § 23 ods. 2 zákona NR SR                    
č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov bolo odbornými zamestnancami 
oddelenia hygieny výživy vykonaných 138 úradných kontrol potravín, ktoré 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, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených prírodných 
minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd. Zvýšená pozornosť bola venovaná 
kontrole dokumentácií 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.  

Ďalších 115 úradných kontrol bolo vykonaných v potravinárskych zariadeniach 
registrovaných RVPS, ktoré boli zamerané na kontrolu označovania, podmienok predaja a na 
odber uvedených potravín a na zistenie výskytu zdraviu škodlivých výrobkov. 

 
Osobitná pozornosť bola venovaná najmä sledovaniu zdravotnej bezpečnosti 

epidemiologicky rizikových druhov potravín (lahôdkárske výrobky, cukrárske výrobky, 
zmrzlina), výživových doplnkov, potravín na osobitné výživové účely, najmä potravín pre 
dojčatá a malé deti. Doteraz spolu bolo odobratých a vyšetrených 303 vzoriek uvedených 
výrobkov. Na základe výsledkov laboratórnych rozborov 3,30 % vzoriek bolo nevyhovujúcich. 
 
 V odobratých vzorkách epidemiologicky rizikových potravín boli sledované 
ukazovatele mikrobiologických a chemických rizík. Vzorky odobraté z výroby boli 
vyšetrované na sledovanie kritérií hygieny procesu výroby a kritérií bezpečnosti a vzorky 
z predaja na sledovanie kritérií bezpečnosti.  Chemické analýzy cukrárskych výrobkov 
a zmrzliny boli zamerané na sledovanie syntetických farbív. 

   
V sledovanom období bolo odobratých a v laboratóriu RÚVZ v Trnave následne 

vyšetrených 63 vzoriek lahôdkárskych výrobkov, 80 vzoriek cukrárskych výrobkov a 70 
vzoriek zmrzlín. Na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení kritériám hygieny procesu 
výroby nevyhovovalo 1,59 % lahôdkárskych výrobkov a 11,25 % cukrárskych výrobkov. 
Všetky odobraté vzorky vyhovovali kritériám bezpečnosti. 

  
Na sledovanie mikrobiologických rizík, prítomností baktérií Salmonella sp., Enterobacter 
sakazakii, E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes  boli odobraté z lekární 
a distribučnej siete 10 vzoriek, ktoré boli vyšetrené v laboratóriu RÚVZ v Trnave. Na základe 
výsledkov rozborov ani v jednej vzorke nebola zistená prítomnosť uvedených baktérií.   

 
V odobratých vzorkách potravín pre dojčatá a malé deti z ukazovateľov chemických rizík boli 
sledované mykotoxíny, dusičnany, dusitany, rezíduá prípravkov na ochranu rastlín, kumarín 
a v rámci monitoringu akrylamid. 

Na zistenie obsahu mykotoxínov bolo spolu odobratých 7 vzoriek. Vzorky boli zaslané 
do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade. Výsledky vyšetrení sme ešte neobdržali. 
 Na zistenie obsahu dusičnanov a dusitanov bolo z lekární a predajní potravín 
odobratých a vyšetrených 61 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti s obsahom mrkvy 
a listovej zeleniny. Uvedené ukazovatele podľa  protokolov o skúške boli vo vyšetrených 
vzorkách pod medzou dôkazu. 
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 2 vzorky potravín pre dojčatá a malé deti na ovocnom a zeleninovom základe a 1 vzorka                     
na báze obilia boli odobraté a vyšetrené v laboratóriu ÚVZ SR na zistenie rezíduí pesticídov. 
Výsledky laboratórnych vyšetrení sme neobdržali. 
 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. 
 V rámci monitoringu kontaminantov bola odobratá 1 vzorka detskej výživy na zistenie 
obsahu akrylamidu, ktorá bola vyšetrená v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Žiline. 
 
V odobratých   vzorkách výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely (okrem 
potravín pre dojčatá a malé deti)  bol sledovaný obsah syntetických farbív a ťažkých kovov 
v laboratóriu RÚVZ v Trnave. 
 
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. Realizácia tohto programu 
predpokladá všeobecnú zmenu stravovacích zvyklostí  obyvateľstva ako aj zmeny postoja 
občanov k vlastnému zdraviu. 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“.  

 
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 
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Na sledovanie kontaminantov v potravinách boli odobraté vzorky podľa 
harmonogramu ÚVZ SR nasledovne:  
   
- na zistenie  obsahu dusičnanov a dusitanov bolo odobratých z distribučnej siete vrátane 
lekární 61 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti s obsahom mrkvy a listovej zeleniny. 
Vzorky boli prepravované na chemickú analýzu  do laboratória RÚVZ so sídlom 
v Trnave. Uvedené ukazovatele podľa protokolov o skúške boli vo vyšetrených vzorkách 
pod medzou dôkazu. 
 
- na sledovanie obsahu mykotoxínov (patulín, aflatoxín B1,) bolo podľa prijatého 
harmonogramu ÚVZ SR 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 diétnych potravín na osobitné medicínske účely 
určené špeciálne pre dojčatá. Vzorky boli  vyšetrené v laboratória  RÚVZ so sídlom                      
v Poprade.  
 
- na zistenie rezíduí pesticídov boli odobraté 2 vzorky potravín pre dojčatá a malé deti                  
na zeleninovom resp. ovocnom základe a 1 vzorka na báze obilia na zistenie rezíduí pesticídov. 
Odobraté vzorky boli zaslané  na laboratórne vyšetrenie do laboratória ÚVZ SR. Výsledky sme 
ešte neobdržali. 
 
- 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. 
 
- v rámci monitoringu kontaminantov bola odobratá 1 vzorka detskej výživy na zistenie obsahu 
akrylamidu, ktorá bola vyšetrená v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Žiline. 
 
- na vyšetrenie obsahu Cd boli odobraté 2 vzorky húb. Podľa výsledku rozborov 
sledovaný ukazovateľ bol pod medzou dôkazu. 
 
- na sledovanie obsahu ťažkých kovov (Cd, Pb, Hg) boli odobraté 2 vzorky bylinného čaju a 4 
vzorky výživových  doplnkov. 
 
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. 
 

Úradná kontrola potravín bola vykonávaná podľa „Plánu úradnej kontroly potravín 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede na rok 2008“, 
vypracovaného na základe „Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín 
vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva“, 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 zákon č. 152/1995 Z.z.), s prihliadnutím na kategorizáciu zariadení.   

Spolu bolo vykonaných 253 kontrol. 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  521 
vzoriek potravín (vrátane už uvedených vzoriek) a 7 vzoriek materiálov prichádzajúcich              
do styku s potravinami. 

Pozornosť bola venovaná najmä epidemiologicky rizikovým druhom potravín 
(lahôdkárske výrobky, cukrárske výrobky, zmrzlina), potravinám na osobitné výživové účely, 
najmä potravinám pre dojčatá a malé deti, výživovým doplnkom, ale aj spotrebiteľsky baleným 
prírodným minerálnym vodám, pramenitým vodám a baleným pitným vodám,  potravinám na 
báze GMO a pokrmom v zariadeniach spoločného stravovania. 

 
Ďalšou súčasťou  úradnej kontroly boli  nasledovné úlohy: 
 - Kontrola rýchleho občerstvenia na čerpacích staniciach 
 - Kontrola pripravenosti stravovacích zariadení v rekreačných strediskách na LTS  
- Úradná kontrola nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami(19 kontrol) 
 
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. 

 
Prostredníctvom ÚVZ SR zo systému RAPEX bolo podaných 57 hlásení o zdravotne 

škodlivých kozmetických výrobkoch, na základe ktorých bolo v distribučnej sieti vykonaných 
112 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  
 
Cieľ č.1 
Zdravý životný štýl  

Aktivity na úseku výchovy obyvateľstva okresu boli v roku 2008 zamerané hlavne            
na propagáciu pohybovej aktivity, k  zdravému životnému  štýlu  na znižovanie nadhmotnosti 
a správnu výživu. 
Tieto aktivity boli realizované v poradniach zdravia a na vybraných pracoviskách a v obciach 
cestou mobilnej poradne zdravia. Článok pod názvom: „Podiel RÚVZ na zlepšovaní kvality 
zdravotníckych služieb a na znižovaní chorobnosti v okrese“ bol uverejnený v týždenníku 
Csallóköz -  Žitný ostrov.  
Pre občanov maďarskej národnosti sme prostredníctvom vysielania slovenského rozhlasu Pátria 
zabezpečili účasť odborných lekárov na štúdiových besedách, ktoré boli zamerané na:  
- propagáciu významu očkovania proti chrípke  
- dôležitosť očkovania   
- význam očkovania pred cestou do rizikových oblastí sveta  
- prevenciu infekčných ochorení v letnom období  
- prevenciu úrazov v letnom a zimnom období  
- správnu výživu  
- účinky hluku na organizmus a opatrenia na zníženie hluku zo strany RÚVZ  
- prácu RÚVZ v prevencii neinfekčných ochorení a ochrany zdravia  
- prevenciu a výskyt AIDS v okrese Dunajská Streda.  
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Cieľ č. 2 
 
Starostlivosť o zdravie 
 Úlohy v rámci „Akčného plánu na udržiavanie stavu bez poliomyelitídy“ sú priebežne 
plnené. 
Týždenné sledovanie a surveillance výskytu akútnych chabých paréz sa naďalej vykonáva. 
V roku 2008 sme nevykázali žiadne ochorenie u detí do 15 rokov. Epidemiologickú situáciu 
v okrese Dunajská Streda za rok 2008 možno hodnotiť celkovo ako priaznivú, hlavne u tých 
ochorení sa vyvíja veľmi priaznivo, u ktorých základom prevencie je očkovanie, ale 
nezaznamenali sme ani epidémiu alimentárnych ochorení, ktorých výskyt celkovo je na nízkej 
úrovni.  
O dôležitosti očkovania, očkovania proti chrípke a o význame očkovania pred odchodom      do 
rizikových oblastí v zahraničí bola s lekárom epidemiologického oddelenia odvysielaná 
reportáž v obrazovom spravodajstve DSTV.  
Na webovej stránke nášho úradu boli počas roka 2008 pravidelne v jazyku slovenskom 
a maďarskom uverejnené všetky dôležité informácie týkajúce sa ochrany zdravia obyvateľstva. 
 
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 pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru v stravovacích zariadeniach detí a mládeže. 
Poradňu zdravej výživy za rok 2008 navštívilo 652 osôb.  
Sledovanie výživového stavu obyvateľstva a rizikových faktorov vznikajúcich v nadväznosti na 
nesprávnu výživu obyvateľstva SR bola realizovaná v rámci plnenia úlohy „Sledovanie 
výživového stavu obyvateľstva SR“ dotazníkovou formou. Sledovanie sa uskutočnilo u  80 
respondentov vykonávajúcich stredne ťažkú prácu. Získané údaje boli na konci roka na 
oddelení HV tabuľkovo spracované a zaslané na RÚVZ Trnava. 

 
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 2008 navštívilo poradňu 
637 osôb. Protidrogová prevencia bola zabezpečená hlavne prednáškami, besedami 
a premietaním zdravotno-výchovných filmov a bola zameraná na žiakov základných a 
stredných škôl. 
Pre 83 žiakov základnej školy sme usporiadali 3 zdravotno-výchovné protidrogové akcie,          
na ktorých sa uskutočnili prednášky spojené s besedou, s odborným lekárom a psychológom  
na tému: „Škodlivosť užívania alkoholu u mladistvých“ premietnutý bol aj zdravotno-
výchovný film: „Alkohol tichý zabijak“. Po premietnutí filmu sa žiaci, ktorí mali vo svojom 
blízkom okolí, alebo v rodinnom prostredí negatívne skúsenosti s alkoholom, aktívne zapájali 
do besedy.  
Pre 19 žiakov Špeciálnej základnej školy v Dunajskej Strede bolo zabezpečené na oddelení 
podpory zdravia premietanie zdravotno-výchovných filmov s protidrogovou tematikou pod 
názvom „Biele hroby a Výťah do neba“.  
Pre najzraniteľnejšiu vekovú skupinu z pohľadu rizika vzniku nikotínovej závislosti sme 
organizovali 9 akcií zameraných na prevenciu a odvykanie fajčenia, ktorej sa zúčastnilo 178 
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žiakov zo základných a 235 žiakov zo stredných škôl. Uskutočnili sa prednášky spojené               
s besedou na témy:  
- „Škodlivosť fajčenia a riziko pasívneho fajčenia u detí a mladistvých“ 
- „Fajčenie ako celosvetový problém“ 
- „Aktuálne formy odvykania od fajčenia“ 

 
Cieľ č.5 
 
Prevencia  úrazovosti 

Za účelom prevencie detskej úrazovosti bol rozdistribuovaný plagát pod názvom „Aby 
deti nezomierali, chráňme ich“, do 27 čakární pediatrických ambulancií a ich materských 
centier v okrese. 
Cieľ č. 6 
 
Zdravá rodina 

V roku 2008 bola venovaná zvýšená pozornosť na zdravotnú výchovu ľudí vo vyššom 
veku, žijúcich v rodinách. V spolupráci s klubmi dôchodcov boli organizované skupinové akcie 
v centre podpory zdravia zamerané na udržanie zdravia vo vyššom veku ( motivovanie 
k pohybovej aktivite, cvičenia pre dôchodcov, výživa vo vyššom veku, mentálne zdravie 
a relaxačné cvičenia ). 

 
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  vysokorizikových odvetviach bol pod názvom - „Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík“            
v týždenníku Csallóköz – Žitný ostrov uverejnený článok.   

 
Cieľ č.9 
 
Zníženie výskytu infekčných ochorení  

Epidemiologickú situáciu v okrese Dunajská Streda za rok 2008 možno hodnotiť 
celkovo ako priaznivú, hlavne u tých ochorení sa vyvíja veľmi priaznivo, u ktorých základom 
prevencie je očkovanie. Výskyt črevných nákaz zostal zhruba na úrovni predchádzajúceho 
roka. V roku 2008 sme nezaznamenali epidemický výskyt črevných infekcií. Aj výskyt 
respiračných nákaz mal priaznivý trend, nedošlo ku vzniku epidémie chrípky a chrípke 
podobných ochorení. Najvyšší výskyt respiračných nákaz bol v kalendárnych týždňoch 2 až 4, 
ale bez aktivity. Vzhľadom k vysokej zaočkovanosti detí – zhruba okolo 98-100 % v roku 2008 
sa nevyskytlo ani jedno ochorenie u detí, ktorých pôvodcom by 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 okrese Dunajská Streda neevidujeme nosiča vírusu HIV a nebolo hlásené ochorenie AIDS.     
 
Poradňa prevencie hepatitídy typu B 
 V roku 2008 boli hlásené 2 vírusové ochorenia hepatitídy typu B. Bolo zistených 14 
nových nosičov VHB a jeden nosič VHC. Pre 6 osôb bol nariadený regionálnym hygienikom  

146



 
 

lekársky dohľad, ako pre kontroly s vírusovou hepatitídou VHA s cieľom zabrániť šíreniu               
sa nákazy.  
Naďalej sú plnené úlohy v rámci „Akčného plánu na udržiavanie stavu bez poliomyelitídy“. 
Sledovanie a surveillance výskytu akútnych chabých paréz sa vykonáva týždenne. V roku 2008 
sme nevykázali žiadne ochorenie u detí do 15 rokov.  
Pokračovalo sa vo virologickom vyšetrovaní odpadových vôd. Vzorky sa systematicky 
odoberajú z kanalizácie mesta Dunajská Streda a z kanalizačného systému utečeneckých 
táborov v  Gabčíkove, v Medveďove a v Rohovciach. Celkom bolo odobratých 28 vzoriek 
odpadových vôd na vyšetrenie prítomnosti poliovírusov a iných enterálnych  vírusov                    
vo vonkajšom prostredí.  Výsledok všetkých odobratých vzoriek vôd bol negatívny.  
 
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 bolo vyšetrených celkom 8825 osôb. 
Zdravotno-výchovné 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 a znižovaním 
nadhmotnosti. 

 
Cieľ č.11 
 
Pohybová aktivita 

Propagácia zdraviu prospešnej pohybovej aktivity bola realizovaná hlavne v poradni pre 
optimalizáciu pohybovej aktivity. Za rok 2008 navštívilo poradňu 3869 osôb, z toho                 
na akciách poriadaných pre skupiny sa zúčastnilo 1007 osôb a na individuálnom cvičení                
sa zúčastnilo 2583 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 79 klientov bolo 
vykonané spirometrické vyšetrenie. Znížená kapacita pľúc bola zistená 12 osobám, hlavne 
u tých, ktorí fajčia viac ako dva roky.  
Pre 200 klientov, ktorí sa rozhodli aktívnym pohybom redukovať nadváhu, sa pomocou 
prístroja Futrex vypracoval individuálny redukčný program. 
U 34 klientov, ktorí aspoň 5 rokov pravidelne navštevujú poradňu optimalizácie pohybovej 
aktivity a pravidelne denne cvičia aspoň 1 hodinu bol sledovaný pomer celkového telesného 
tuku v tele a zistené výrazné zníženie u 11,8% klientov. U 88,2% klientov telesná hmotnosť 
ostala nezmenená a aj celkový telesný tuk v tele.  
 
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 
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 V rámci primárnej prevencie chorôb zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané                
na výchovu obyvateľstva k zdravému spôsobu života a prevencii behaviorálnych rizík. 
V rámci aktivít centra podpory zdravia bola venovaná osobitná pozornosť zdravému 
spôsobu života, prevencii kardiovaskulárnych, onkologických chorôb a drogovej 
závislosti a redukcii nadváhy. 

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 
navštívilo za rok 7088 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. Opakované 
vyšetrenia u klientov s rizikovými hodnotami sú spojené s intervenciou zameranou na zmenu 
životného štýlu a na odstránenie škodlivých návykov. 
Poradňu zdravej výživy za rok 2008 navštívilo 652 osôb, z toho na kontrolnom vyšetrení               
sa zúčastnilo 317 osôb a bolo u nich vykonaných 1897 vyšetrení. Z celkového počtu 
vyšetrených bolo mobilnou poradňou vyšetrených  498 osôb. 
Poradňa zdravej výživy je dostupná pre obyvateľov okresu denne od 6,00 – do 18,00hodiny. 
Vyšetruje sa hladina cholesterolu, glukózy, triglyceridov a HDL cholesterolu v krvi, meria              
sa tlak krvi a pulz, vybrané antropometrické ukazovatele, zisťujú sa anamnestické údaje, ktoré 
sa spracúvajú v rámci celoslovenského projektu „Test zdravé srdce“ a regionálneho projektu  
„Intervenčného programu“. 
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 2008 bolo vykonaných 841 meraní, 
a z toho u 28,3% osôb bola zistená hypertenzia. Klientom s patologickými hodnotami krvného 
tlaku bolo doporučené vyhľadať ošetrujúceho lekára.  
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 vykonávajúcich stredne ťažkú prácu. Získané údaje boli na konci roka 
vyhodnotené na oddelení HV, tabuľkovo spracované a zaslané na RÚVZ Trnava. 
Poradňu pre optimalizáciu pohybovej aktivity za rok 2008 navštívilo 3869 osôb, z toho              
na akciách poriadaných pre skupiny sa zúčastnilo 1007 osôb a na individuálnom cvičení               
sa zúčastnilo 2590 osôb v rôznych vekových kategóriách. Cieľom zníženia nadváhy, upevnenia 
fyzického a duševného zdravia boli pre dospelé osoby pravidelne zabezpečené kondičné a 
redukčné cvičenia.   
Pri zaraďovaní klientov do jednotlivých skupín podľa náročnosti cvičenia u 79 klientov bolo 
vykonané spirometrické vyšetrenie. Znížená kapacita pľúc bola zistená 12 osobám hlavne 
u tých, ktorí fajčia viac ako dva roky.  
Pre 200 klientov, ktorí sa rozhodli aktívnym pohybom redukovať nadváhu, sa pomocou 
prístroja Futrex  vypracoval individuálny redukčný program. Obezita bola zistená u 9,67 % 
mužov a u 17,16 %  žien.  
U 34 klientov ktorí aspoň 5 rokov navštevujú poradňu optimalizácie pohybovej aktivity 
a pravidelne denne cvičia aspoň 1 hodinu bol sledovaný pomer celkového telesného tuku v tele 
a zistené výrazné zníženie u 11,8% klientov a u 88,2% klientov ostal nezmenený.   
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Poradňu podpory psychického zdravia za rok 2008 navštívilo 908 osôb z toho 83 mužov 
a 825 žien v rôznych vekových kategóriách. Činnosť protistresovej poradne sa zamerala na 
skupinové relaxačné cvičenia a na zvládnutie stresových situácií formou relaxačnej                      
a meditačnej jogy.   
Poradňu deti a mládeže za rok 2008 navštívilo 537 osôb. 
Skupinového cvičenia pre deti s chybným držaním tela sa zúčastnilo 474 detí. Z toho základné 
cvičenie na upevnenie chrbtového svalstva a správneho držania tela absolvovalo 440 detí 
predškolského veku a 34 detí základných škôl. 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 63 žiakov základných škôl.    
Na zdravotno-výchovných akciách s problematikou užívania alkoholu u mladistvých sa za  rok 
2008 zúčastnilo 83 žiakov základných škôl a na prevencii protidrogovej závislosti                  sa 
zúčastnilo 19 žiakov špeciálnej základnej školy.  
Poradňu prevencie protidrogovej závislosti do ktorej je začlenená poradňa prevencie                  
a odvykania fajčenia za rok 2008 navštívilo 637 osôb. Z toho na aktivitách zameraných                  
na prevenciu odvykania fajčenia sa zúčastnilo 535 osôb a protidrogovú poradňu navštívilo 102 
osôb. Uskutočnilo sa 14 akcií.  
Protidrogová prevencia bola zabezpečená hlavne prednáškami, besedami a premietaním   
videofilmov a bola zameraná hlavne na žiakov základných a stredných škôl. 
Pre 83 žiakov základnej školy sme usporiadali 3 zdravotno-výchovné protidrogové akcie,              
na ktorých sa uskutočnili prednášky a besedy s odborným lekárom – psychológom na tému: 
„Škodlivosť užívania alkoholu u mladistvých a protidrogová prevencia“. K týmto témam bol 
premietnutý aj film: „Alkohol tichý zabijak“, „Biele hroby“ a „Výťah do neba“. Po premietnutí 
filmu sa žiaci, ktorí mali v rodinnom prostredí, alebo vo svojom blízkom okolí negatívne 
skúsenosti s alkoholom a drogami aktívne zapájali do besedy.  

• pre 83 žiakov ZŠ z Jilemnickeho ulici v Dunajskej Strede 
• pre 19 žiakov Špeciálnej ZŠ v Dunajskej Strede  

Pre najzraniteľnejšiu vekovú skupinu z pohľadu rizika vzniku nikotínovej závislosti sme 
organizovali 9 akcií zameraných na prevenciu a odvykanie fajčenia. Zúčastnilo sa 83 žiakov zo 
základných a 235 žiakov zo stredných škôl.  
Témy prednášok: - „Škodlivosť fajčenia a riziko pasívneho fajčenia u detí a mladistvých“  

  -  „Fajčenie ako celosvetový problém“ 
- „Aktuálne formy odvykania od fajčenia“  

• pre  55 žiakov Základnej školy z Jilemnickeho ul. v Dunajskej Strede 
• pre  6  žiakov Špeciálnej základnej školy v Lehniciach 
• pre  31 žiakov SPPŠ v Dunajskej Strede 
• pre 204 žiakov Združenej strednej školy v Dunajskej Strede 
• pre 33 žiakov Gymnázia Smetanov háj v Dunajskej Strede 

Z príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme pre 22 žiakov Základnej školy Gy. Szabóa   
v Dunajskej Strede zabezpečili prednášku s besedou na tému: „Škodlivosť fajčenia            a 
riziko pasívneho fajčenia u detí a mládeže“ a „Aktuálne informácie a formy v odvykaní              
od fajčenia“, ktorá bola odvysielaná v obrazovom spravodajstve Dunajskostredskej káblovej 
televízii spolu s krátkym rozhovorom s inštruktorkou poradne, ktorá ponúkla možnosť 
prostredníctvom poradne zdravia pomôcť deťom a rodičom - fajčiarom  v rozhodovaní prestať 
fajčiť. 

Článok pod názvom: „Svetový deň bez tabaku“ bol uverejnený v týždenníku Csallóköz 
- Žitný ostrov, a na webovej stránke RÚVZ.  

Aktuálne informácie v oblasti odvykania fajčenia mohli občania okresu Dunajská 
Streda získať aj prostredníctvom linky zdravia.  
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Meranie koncentrácie CO vo vydychovanom vzduchu sme vykonali 102 fajčiarom, 
ktorí boli súčasne motivovaní v odvykaní fajčenia.  

Individuálneho kurzu odvykania od fajčenia sa zúčastnilo 9 osôb, z toho 22% klientov  
úspešne absolvovalo odvykací kurz. Do súťaže „Prestaň a vyhraj 2008“sa prihlásilo                      
6 klientov. Prihlásiť sa do súťaže mohli obyvatelia okresu  prostredníctvom RÚVZ – oddelenia 
podpory zdravia alebo individuálne. 
Informácia o súťaži bola uverejnená v regionálnom týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov.  

O škodlivosti fajčenia bola zhotovená panelová výstava.  
V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sme uskutočnili prednášky s besedou pre 73 

žiakov Gymnázia Smetanov Háj v Dunajskej Strede. Žiaci boli oboznámení o škodlivosti 
fajčenia a pasívneho fajčenia v rodinnom prostredí a žiakom – fajčiarom bola poskytnutá 
možnosť odvykania od fajčenia prostredníctvom poradne zdravia po zmeraním CO                     
vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer. Prostredníctvom detí sa na odvykanie                  
od fajčenia mohli prihlásiť aj ich rodičia, ktorí sú fajčiari.     

V regionálnom týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov bol uverejnený článok pod názvom: 
“Medzinárodný deň bez fajčenia – 20. november“ a zároveň bol uverejnený na webovej stránke 
RÚVZ v jazyku slovenskom a maďarskom. 

Z príležitosti „Svetového dňa AIDS“ na Gymnáziu v Dunajskej Strede bol rozdaný 
dotazník AIDS a zdravotno-výchovný materiál o AIDS. Bolo rozdaných 80 dotazníkov                 
vo veku od 14 do 17 rokov, z toho vyplnilo 43 žiakov ( 26 dievčat a 17 chlapcov). Správne 
odpovedalo 86 % žiakov, z čoho vyplýva, že znalosti žiakov v problematike AIDS sú celkom 
dobré.  
Na oddelení podpory zdravia bola k Svetovému dňu AIDS zhotovená názorová propagácia. 
Poradňu ochrany a podpory pri práci za rok 2008 navštívilo 296 osôb. 
Na zdravotno-výchovných akciách zameraných na elimináciu rizikových faktorov 
zo životosprávy ľudí sa za rok 2008 zúčastnilo 7088  klientov.  
Pri plnení uvedených úloh sa systematicky spolupracuje s odbornými lekármi. Podľa 
požiadaviek im bol poskytnutý zdravotno-výchovný materiál. 
 
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 2008 bolo uverejnených 11 všeobecných a zdravotno-výchovných informácií 
a článkov v týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov a v regionálnych online novinách „Parameter“.    
Informácie o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej 
Strede a aktuálne zdravotno-výchovné informácie sú pravidelne uverejnené aj v mesačnom 
kultúrnom magazíne Dunajskej Stredy „Publikum“, v mestských novinách „Dunajskostredský 
Hlásnik“, Új Szó Régió Press, v Slovenskom rozhlase, v regionálnych online novinách 
„Parameter“ a spolu bolo uverejnených 18 oznamov a reportáží.  
Na webovej stránke nášho úradu boli počas roka 2008 pravidelne dvojjazyčne uverejnené 
všetky dôležité informácie týkajúce sa ochrany zdravia obyvateľstva. 
V obrazovom spravodajstve DSTV bola odvysielaná reportáž s lekárom – epidemiológom 
o dôležitosti očkovania a o význame očkovania pred cestou do rizikových oblastí sveta.  
 Pre občanov maďarskej národnosti ale aj pre širokú verejnosť bola prostredníctvom vysielania 
slovenského rozhlasu Pátria zabezpečená účasť odborných lekárov na štúdiových besedách, 
ktoré boli zamerané na propagáciu významu očkovania proti chrípke,  na prevenciu infekčných 
ochorení v letnom období, prevenciu úrazov v letnom a zimnom období, účinky hluku na 
organizmus a opatrenia na zníženie hluku zo strany RÚVZ, význam očkovania proti chrípke, na 
správnu výživu a na prácu RÚVZ v prevencii neinfekčných ochorení a ochrany zdravia.        
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Osobné informácie týkajúce sa ochrany zdravia sa poskytujú na linke zdravia. Túto službu 
využilo 114 osôb.    
Zdravotno-výchovný materiál bol v roku 2008 rozdaný 182 krát, podľa požiadaviek škôl, obcí 
a podnikov.     
 
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. 

 
Stratégia zdravotno-výchovných aktivít v rámci programu 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. 
Zdravotno-výchovné 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. 

 V spolupráci s Mestským úradom v Dunajskej Strede, s Rekreačnou telesnou výchovou 
a športom v Dunajskej Strede a Územným spolkom SČK v Dunajskej Strede sme usporiadali 
tradičnú akciu pre občanov mesta a okresu pod názvom „Deň zdravia a pohybu – Urobte viac 
pre svoje zdravie“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hotela Bonbón v Dunajskej Strede. 
Akcia bola zameraná hlavne na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení  a pohybového aparátu. 
Z návštevníkov „Dňa zdravia a pohybu“ 1268 občanov aktívne využilo poradenské služby. 
V priebehu dňa bolo realizovaných 2511 preventívnych výkonov na zistenie hodnoty krvného 
tlaku, hmotnosti, kapacity pľúc, celkového telesného tuku v tele, merania CO                      
vo vydychovanom vzduchu fajčiara, osteoporózy a poradenstva. Vyšetrenie hladiny 
cholesterolu a cukru v krvi využilo 133 osôb. Rizikové hodnoty boli zistené 47,36 % osobám.  
Meranie krvného tlaku 163 osobám sa uskutočnilo na dvoch stanovištiach. Hypertenzia I. 
stupňa bola zistená 16,56 % osôb , II. a III. stupňa bola zistená 5,5% osôb.  
Meranie hmotnosti využilo 135 osôb. 
Merania kapacity pľúc sa zúčastnilo 79 osôb. Najväčší záujem o toto meranie mali osoby, ktoré 
sú v rodinnom prostredí vystavené pasívnemu fajčeniu a niekoľko mesačné nefajčiace osoby. 
Znížená kapacita pľúc bola zistená 12 osobám, ktoré fajčia viac ako dva roky.  
Meranie koncentrácie CO vo vydychovanom vzduchu, ako jedného z najzávažnejších 
rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení sa vykonalo 7 osobám a bolo im poskytnuté 
odborné poradenstvo v oblasti odvykania fajčenia. 
Pomer celkového telesného tuku k hmotnosti klienta bol vykonaný 19 mužom a 72 ženám.  
Zvýšená telesná hmotnosť bola zistená u 12,08 % mužov a u 32,96 % žien. Obezita bola 
zistená u 3,29 % mužov a u 18,68 %  žien.   
Vyšetrenie na osteoporózu zabezpečilo Reumatologicko - rehabilitačné centrum z Hlohovca, 
ktoré vyšetrilo 62 osôb. Osteopénia bola zistená u 48,38% osôb a osteoporóza u 22,58% osôb. 
Meranie patogénnych zón zabezpečila firma Energy z Dunajskej Stredy a  bolo vyšetrených 25 
klientov. U 75% klientov bolo zistené veľké psychické zaťaženie. 
Magnetoterapiu firmy Bemer 3000, ktorá slúži na zvýšenie vitality organizmu človeka, využilo 
67 osôb.  
Firma Thera Max prestavila thermo masážne postele Jade, ktoré slúžia na masáž pohybového 
aparátu. Masáž využilo 80 klientov.    
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Súčasťou tejto akcie bolo odborné poradenstvo v oblasti ochrany zdravia, ochutnávka 
potravinárskych výrobkov racionálnej výživy a ovocia, ktorú zabezpečili sponzori, rozdávanie 
zdravotno-výchovného materiálu, výstava brožúrok a kníh poskytujúcich informácie                o 
správnej životospráve. 
Na panelovej výstave sa mohli obyvatelia okresu oboznámiť s prevenciou civilizačných 
ochorení a s činnosťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej 
Strede. V súvislosti s Dňom zdravia a za zvýšenia pohybovej aktivity obyvateľov mesta 
Dunajská Streda bolo prostredníctvom Rekreačnej telesnej výchovy a športu v Dunajskej 
Strede zabezpečené cvičenie pre 100 detí z troch materských škôl, ktoré počas dňa súťažili 
v rôznych disciplínách vo vonkajších rekreačných priestoroch hotela Bonbón. Všetky deti boli 
odmenené drobnými vecnými darmi. 
Príprava na akciu bola medializovaná na regionálnej úrovni prostredníctvom káblovej televízie 
DSTV, týždenníka Csallóköz - Žitný ostrov, mesačníka Publikum, denníka Új Szó, webovej 
stránky RÚVZ  a v regionálnych online novinách „Parameter“. 
Priebeh celej akcie bol odvysielaný v obrazovom spravodajstve mestskej káblovej televízie, 
verejnosť bola o akcii informovaná prostredníctvom regionálnych online novín „Parameter“, 
denníka ÚJ SZÓ Régió Press a v obrazovom spravodajstve káblovej televízie DSTV.  

V spolupráci s obecným úradom Baloň a miestnymi organizáciami sa uskutočnil pre 
obyvateľov obce „Deň zdravia“, ktorý bol zameraný hlavne na: 

• prevenciu nádorových ochorení, 
• negatívny dopad užívania návykových látok u mladistvých,  
• význam medu a včelích produktov v životospráve človeka,  
• prípravu vegetariánskej stravy. 

Na tieto témy boli zabezpečené prednášky odbornými lekármi a odborníkmi v danej 
problematike.  
Pracovníčkami poradne zdravia boli vykonané aj preventívne vyšetrenia pre obyvateľov obce 
na cukor, cholesterol, meranie tlaku krvi a vyplnený dotazník zameraný na zmapovanie 
životného štýlu.    
Súčasťou tejto akcie bolo odborné poradenstvo v oblasti ochrany zdravia, ochutnávka 
potravinárskych výrobkov racionálnej výživy, ktorú zabezpečili sponzori, rozdávanie 
zdravotno-výchovného materiálu, výstava brožúrok a kníh poskytujúcich informácie                      
o správnej životospráve. 
Táto akcia bola  spropagovaná  v online novinách parameter.sk. Spravodajstvo z tejto akcie 
bolo odvysielané  v regionálnej televízii. 

V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sme sa zapojili do celookresnej 
akcie, Agrofest - výstava plodov Žitného ostrova. Oddelenie podpory zdravia sa zameralo 
hlavne na propagovanie správneho životného štýlu, cieľom zníženia nadhmotnosti a zvýšenia 
prirodzenej odolnosti organizmu. Boli vykonané aj biochemické vyšetrenia na GLU, CHOL 
a meranie TK, poskytnuté odborné poradenstvo a rozdaný zdravotno-výchovný materiál pre 52 
osôb.  

Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum podpory a ochrany zdravia                      
sa aktívne zapojilo do akcie poriadanej s Mestským úradom vo Veľkom Mederi, ktorá bola 
zameraná na zmapovanie zdravotného stavu pedagógov a zamestnancov mestského úradu. 
Súčastne bola vykonaná intervencia na odstránenie vplyvov negatívne ovplyvňujúcich 
zdravotný stav. Pracovníčky vykonali na tejto akcii biochemické vyšetrenia na cukor, 
cholesterol a triglyceridy, merania tlaku krvi, pomeru celkového telesného tuku k hmotnosti, 
CO vo vydychovanom vzduchu fajčiara, vyplnenie dotazníka, poskytnutie odborného 
poradenstva v oblasti ochrany zdravia a zdravotno-výchovný materiál pre 76 osôb. Vzhľadom 
na vysoký výskyt osteoporózy medzi obyvateľmi okresu sme zabezpečili aj prostredníctvom 
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Reumatologicko - Rehabilitačného centra z Hlohovca preventívne vyšetrenie na 
diagnostikovanie osteoporózy. 

 
7. Podľa stanovených indikátorov a determinantov zdravia sledovať, hodnotiť 
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov okresu. 
 
Bude realizovaný v roku 2008 a 2009. 
V roku 2008 bol zabezpečený zber údajov, ktorý sa ukončil v decembri 2008 a bude 
vyhodnotený v roku 2009.    

 
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 z materských škôl boli zaškolené 
učiteľky materských škôl v poradni zdravia, kde spolu so 474 deťmi materských škôl si osvojili 
základné cviky.  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. 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy 
 

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 pracujúcich kontrolovali aj jedálne lístky, či so svojím 
zložením vyhovujú zásadám racionálnej výživy a vedú k vypestovaniu zdravých stravovacích 
zvyklostí. V prípade potreby usmerňovali 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 
v materských školách 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 
alebo zakúpené v školských bufetoch. V období nadmerných horúčav boli pre deti ponúkané 
nápoje vo zvýšenom množstve aj počas pobytu vonku. 
V našom okrese školský mliečny program sa nerealizuje. 
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2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 
 

V roku 2008 odborní zamestnanci oddelenia HDM vykonali ŠZD v 89 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.  

V spolupráci s oddelením hygieny výživy bolo uskutočnené zbieranie údajov školských 
stravovacích zariadení a školských bufetov ohľadne ročného počtu porcií hotových pokrmov, 
vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia pre doplnenie viacročného národného plánu úradnej 
kontroly potravín vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva.  
 
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 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 89 
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.  Ich poradňa prevencie protidrogovej 
závislosti sa zameriava na zdravotno-výchovné aktivity: prednáškami, besedami a premietaním 
videofilmov sa snaží na elimináciu behaviorálnych rizík a prevenciu drogovej závislosti tejto 
vrstvy mládeže.  

 
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 roku 2008 nebolo realizovaných celoslovenských a celoeurópskych 
epidemiologických prieskumov zameraných na situácie ohľadom zneužívania návykových 
látok u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných a stredných škôl.  
 
E) POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
1. Podieľať sa na plnení Národného programu kontroly tabaku 
 

Z príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme pre 22 žiakov Základnej školy ul. Gy. 
Szabóa v Dunajskej Strede zabezpečili prednášku s besedou na tému: „Škodlivosť fajčenia              
a riziko pasívneho fajčenia u detí a mládeže“ a „Aktuálne informácie a formy v odvykaní od 
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fajčenia“, ktorá bola odvysielaná v obrazovom spravodajstve  Dunajskostredskej káblovej 
televízii spolu s krátkym rozhovorom s inštruktorkou poradne, ktorá prostredníctvom detí 
chcela pomôcť rodičom- fajčiarom v rozhodnutí prestať fajčiť.  

Článok pod názvom: „Svetový deň bez tabaku“ bol uverejnený v týždenníku Csallóköz 
- Žitný ostrov a na webovej stránke RÚVZ.  

V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sme uskutočnili prednášky s besedou pre 73 
žiakov Gymnázia Smetanov Háj v Dunajskej Strede. Žiaci boli oboznámení o škodlivosti 
fajčenia a pasívneho fajčenia v rodinnom prostredí a žiakom – fajčiarom bola poskytnutá 
možnosť odvykania od fajčenia prostredníctvom poradne zdravia po zmeraním CO                      
vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer. Prostredníctvom detí sa na odvykanie     
od fajčenia mohli prihlásiť aj ich rodičia, ktorí sú fajčiari.     
 V regionálnom týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov bol uverejnený článok pod názvom: 
“Medzinárodný deň bez fajčenia – 20. november“ a zároveň bol uverejnený                   na 
webovej stránke RÚVZ v jazyku slovenskom a maďarskom. 
 Z príležitosti „Svetového dňa AIDS“ bol na Gymnáziu v Dunajskej Strede s vyučovacím 
jazykom slovenským rozdaných 80 dotazníkov vo veku od 14 do 17 rokov. Z toho vyplnilo 43 
žiakov ( 27 dievčat a 16 chlapcov). Správne odpovedalo 89% žiakov, z čoho vyplýva, že 
znalosti žiakov v problematike AIDS sú celkom dobré.  
Na oddelení podpory zdravia bola k Svetovému dňu AIDS zhotovená názorová propagácia. 
Meranie koncentrácie CO vo vydychovanom vzduchu sme vykonali 102 fajčiarom, ktorí boli 
súčasne motivovaní v odvykaní fajčenia.  
Individuálneho kurzu odvykania od fajčenia sa zúčastnilo 9 osôb, z toho 22% klientov 
úspešne ukončilo odvykací kurz. Do súťaže „ Prestaň a vyhraj 2008“sa zapojilo 6 
klientov. O podmienkach a možnostiach prihlásenia sa do súťaže “Prestaň a vyhraj 2008“ 
bol uverejnený článok v týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov a  bola zhotovená panelová 
výstava. 

Aktuálne informácie v oblasti odvykania fajčenia mohli občania okresu Dunajská 
Streda získať aj prostredníctvom linky zdravia a  na panelovej  výstave.  

 
2. Plniť Národný akčný plán na kontrolu tabaku 
 
Bude sa realizovať na základe usmernenia ÚVZ SR. 
 
3. Vykonávať kontrolu nad dodržiavaním zákona o ochrane nefajčiarov a hodnotiť 
plnenie zákona 
 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách je venovaná zvýšená 
pozornosť dodržiavaniu zákona o nefajčiaroch. V rámci ŠZD bolo odbornými zamestnancami 
vykonaných 521 kontrol na pracoviskách, v zariadeniach poskytujúcich služby, v zariadeniach 
spoločného stravovania a v cukrárniach.   

 
4. Zabezpečiť účasť obyvateľov v  súťaži pre fajčiarov Prestaň a vyhraj. 

Prostredníctvom oddelenia podpory zdravia sa do medzinárodnej súťaže „ Prestaň 
a vyhraj 2008“ prihlásilo 6 klientov. Cieľom súťaže bolo motivovať fajčiarov k pokusu 
prestať fajčiť. Zapojenie klientov – fajčiarov do súťaže prebiehalo individuálne formou 
osobného kontaktu s občanmi a inštruktorkami oddelenia podpory zdravia. 
O podmienkach a možnostiach prihlásenia sa do súťaže „Prestaň a vyhraj 2008“ bol 
uverejnený článok v týždenníku Csallóköz - Žitný ostrov a  bola zhotovená panelová 
výstava.  
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F. OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
1. Imunizačný program 

 
Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenie ostatných úloh  imunizačného programu  
podľa  metodických pokynov ÚVZ SR bola vykonaná v mesiacoch september a október 2008. 

 
Okresná zaočkovanosť v % podľa kontrolovaných ročníkov narodenia  
 
Ročník narodenia 2007 -     TBC:      99,32 % 
Ročník narodenia 2006 -     DTP, VHB, Hemof.inf., POLIO:  99,90 % 
                                             MMR:      99,90% 
Ročník narodenia 2005 -     MMR:      99,71%  
Ročník narodenia 2004 -     DTP:       100,00%              
Ročník narodenia 2001 -     DTP:       100,00% 
Ročník narodenia 1996 -     VHB:        98,95%     
                                             MMR:       99,82% 
Ročník narodenia 1994 -     DITE:       99,84% 
                                            POLIO:     99,84% 
       
Iné druhy očkovania u detí do 15 rokov života  
 

Očkovanie bolo vykonané u  – 3032 detí na žiadosť rodičov alebo na odporúčanie 
ošetrujúceho lekára. Najviac detí -1051 bolo očkovaných proti chrípke, z toho 5 detí do 3 rokov 
života. Proti infekciám spôsobeným s.pneumonie  bolo zaočkovaných 1031 detí, 908 
konjugovanou vakcínou PCV 7 a 123 detí polysacharidovou vakcínou  PSV 23. Proti 
kliešťovej encefalitíde bolo zaočkovaných 604 detí, proti vírusovej hepatitíde A 148, proti 
vírusovej hepatitíde B 81 a kombinovanou vakcínou VHA+VHB bolo zaočkovaných 66 detí. 
Proti ostatným ochoreniam bolo rádove oveľa menej detí zaočkovaných – napr. proti rakovine 
krčka maternice 35, proti rotavírusovým infekciám 10, proti varicelle 6 detí.  
 
Publikovanie a oboznámenie širšej odbornej a laickej verejnosti o význame očkovania 
a dosiahnutej zaočkovanosti  
 
         O význame očkovania bola verejnosť informovaná v rámci príprav Európského 
imunizačného týždňa viacerými spôsobmi: uverejnením dvoch článkov v regionálnych 
novinách, 3 x rozhovorom o význame očkovania v mestskej káblovej televízii, ďalej  
informáciou na webovej stránke úradu a distribúciou informačných letákov pre laickú tak aj pre 
odbornú verejnosť.  Pred začatím jesenného očkovania proti chrípke vedúca oddelenia 
epidemiológie mala živý štúdiový rozhovor v Slovenskom rozhlase v maďarskom vysielaní 
rádia Patria  a v miestnej káblovej televízii s tematikou o význame očkovania proti chrípke.  
    
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 
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dôraz na maximálne možné zníženie miery zdravotných rizík z pracovného prostredia. Kladné 
rozhodnutia (71 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 359 hygienických previerok, v rámci 
ktorých sme kontrolovali pracovné prostredie, pracovné podmienky zamestnancov, spôsob 
práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov, mieru expozície zamestnancov 
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 preventívnych lekárskych prehliadok. 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 187 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 . 
V sledovanom období sme vydali celkom 12 rozhodnutí vo veci vykonávania rizikových prác, 
a to: v rizikovom faktore hluk – EUROPACK, a.s., Dunajská Streda v kat. 3, wolfcraft SK, 
s.r.o., Malé Dvorníky v kat. 3, Motokom Slovakia, s.r.o., Veľký Meder v kat. 3 a 4, Bala, a.s., 
Holice v kat. 3, v rizikovom faktore pesticídy  - ARVUM PD Vrakúň v kat. 3, v rizikovom 
faktore živočíšny pevný aerosol – HYZA, a.s., Topoľčany pracovisko hydinovej farmy 
v Padáni v kategórii 4,  rastlinný pevný aerosol - ARVUM PD Vrakúň v kat. 3 a v rizikovom 
faktore záťaž chladom - Fornetti Slovakia, s.r.o., Dunajská Streda v kat. 3.  
Z celkového počtu 12 rozhodnutí v 4 prípadoch boli úplne zrušené rizikové práce rozhodnutím 
tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva (Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho 
kraja, oblasť Dunajská Streda, Danering, s.r.o., Dunajská Streda, Prowind Slovakia, s.r.o., 
Dunajská Streda, Mayer, s.r.o., Šamorín pracovisko Blatná na Ostrove).  
K 31.12.2008 sme vykonali 68 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 
preventívnych lekárskych prehliadok a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na 
základe výsledkov preventívnych lekárskych prehliadok a súčasne sme aktualizovali 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 66 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 31.12.2008 je 940 z toho 132 žien.  
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Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce podľa rizikových faktorov je najvyšší 
v riziku hluku (649 z toho 76 žien), na druhom mieste v riziku chemických látok (158 z toho      
2 ženy) a na treťom mieste v riziku alergény dýchacích ciest  (47 z toho 0 žien).       
Podľa prevažujúcej činnosti najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce je 
v priemyselnej výrobe (644 z toho 76 žien), ďalej v poľnohospodárstve, poľovníctve 
a v lesnom hospodárstve (193 z toho 14 žien), v zdravotníctve a v sociálnej starostlivosti        
(52 z toho 42 žien).  
Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu zníženiu celkového počtu zamestnancov 
vykonávajúcich rizikové práce v okrese, v riziku chemické látky a nešpecifické faktory. 
K miernemu zvýšeniu celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu v riziku 
hluk došlo z dôvodu vzniku nových pracovísk, resp. prevádzok s vyšším počtom 
zamestnancov, v ktorých pracovné činnosti boli zaradené do kategórie rizikových prác 
(wolfcraft SK, s.r.o., Malé Dvorníky, EUROPACK, a.s., Dunajská Streda, Motokom Slovakia, 
s.r.o., Veľký Meder, Bala, a.s., Holice). 
 
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. 
 
 K 31.12.2008 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 2-ročnej Európskej kampane „Zdravé 
pracoviská“ – hodnotenie rizík sme v septembri 2008 vypracovali zdravotno-výchovné 
materiály o kampani a článok, ktorý bol zverejnený v regionálnych novinách Žitný ostrov a na 
webovej stránke úradu. V rámci Európskeho týždňa BOZP sme organizovali 23.10.2008 deň 
otvorených dverí k problematike hodnotenia rizík na pracoviskách. V októbri, novembri         
a v decembri sme v rámci výkonu ŠZD propagovali uvedenú kampaň v malých a stredných 
podnikoch v 28 prípadoch a poskytovali informačné letáky o prebiehajúcej kampani ako aj 
o metódach postupných krokov na hodnotenie rizík.  
 
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 365 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 preventívnych lekárskych 
prehliadok. 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 v plnom rozsahu 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 187 prípadoch. 
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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.  
 

Vo vykazovanom období sme vykonali 134 kontrol zameraných na zabezpečenie 
pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľmi. Desiati (od 1.1.2008 do 31.12.2008) 
zamestnávatelia majú 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 . 

 
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 (196 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 21 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 Vočianske jazero). Na začiatku letnej turistickej sezóny 
bol na uvedených lokalitách vykonaný miestny prieskum. Za sledované obdobie bolo 
realizovaných spolu 26 odberov vzoriek vôd. Na uvedených lokalitách nebolo zistené zhoršenie 
kvality vody prírodného kúpaliska v dôsledku ľudských aktivít. Získané údaje boli priebežne 
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 196 vzoriek vôd), monitoring nad kvalitou vody                  
na kúpanie na prírodných kúpaliskách (bol odobratých spolu 26 vzoriek vôd). Získané 
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výsledky prezentujeme na internetovej stránke tunajšieho úradu a v informačnom systéme 
„vodanakupanie“.   

 
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 
v Trnave. Za hodnotené obdobie bolo odobraných spolu 196 vzoriek, z toho 20 vzoriek bolo 
vyšetrovaných v rozšírenom rozsahu ukazovateľov a 176 v minimálnom rozsahu 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 spolu 24 odberov. Vykonanými laboratórnymi vyšetreniami nebolo zistené 
zhoršenie kvality vody prírodného kúpaliska v dôsledku ľudských aktivít.   

 
K. Rozvoj výchovy a vzdelania v oblasti verejného zdravotníctva 
 

Na našom úrade v roku 2008 praktické cvičenie nevykonal  ani jeden študent zo SZU 
Bratislavy, nakoľko  požiadavku na zabezpečenie praktického cvičenia pre ich študentov sme 
ani neobdržali. 
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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. 2008 a rozpracovaného na podmienky regiónu. 
Správa z výkonu úradnej kontroly za I. polrok  2008 bola zaslaná  na ÚVZ SR v mesiaci jún, 
za rok 2008 bude zaslaná v mesiaci január 2009.  

Termín: priebežne          
Zodp.: MUDr. Papaneková 
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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 Pata, CVČ Nebojsa,  MÚ Sereď, OÚ Kráľov Brod, Samsung Galanta, MsKS 
Galanta, MsKS Sereď, Veľké Úľany, OÚ Mostová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Galanta v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, JAS Plastik Galanta, Domov 
dôchodcov Nezábudka Pata, Dong Jin Dolná Streda, IDC Holding Sereď, Bekaert Slovakia, 
s.r.o..    

 
Hromadné vyšetrenia - (OÚ Kráľov Brod, Mestský úrad Sereď, ZŠ Pata, spoločnosť 
Samsung, CVČ Nebojsa, MsKS Galanta, MsKS Sereď, OÚ Veľké Úľany, OÚ Mostová, OÚ 
Váhovce, DD Nezábudka Pata, Bekaert Slovakia, s.r.o., Galantské trhy, Seredský jarmok, 
SČK Veľké Úľany, MÚ Sereď - MOST). 
počet vyšetrených – 638 
zamestnanci podnikov – 646 
zamestnanci  ZŠ + rodičia – 83 
individuálne poradenstvo – 163 
spolu vyšetrených – 1597 
 

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 (SNP Galanta, MŠ Sever, MŠ Vinohrady 
nad Váhom, MŠ Sládkovičovo, MŠ Gáň, ZŠ Veľká Mača) 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: 31.12.2008 a 2009 
                                                         Zodp.: MUDr. Baranovičová 

 
2.2. Zabezpečiť vykonávanie monitorovania výživového stavu vybraných vekových 
skupín obyvateľstva a sledovanie vybraných parametrov populačných skupín 
-úloha č. 4                                                                                                                            
 Pracovníci odd. hygieny výživy v spolupráci s odd. podpory zdravia zabezpečujú 
priebežné plnenie  úlohy. V priebehu kalendárneho roka  bola ukončená úloha “Sledovanie  
výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“ realizovaná   u 80-tich  
respondentov stredne ťažko pracujúcich vo vybranej  prevádzke okresu (DONG JIN 
PRECISION Slovakia s.r.o., výroba výliskov pre elektronický priemysel).   
 Údaje získané o životospráve a pohybovej aktivite dotazníkovou metódou, vykonaním 
určených somatometrických meraní, vrátane biochemických ukazovateľov a vyhodnotením 
24-hodinového spotrebného koša boli  spracované v programe Alimenta.  
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Termín: priebežne a k 30.12.2008 
                                                  Zodp.: MUDr. Papaneková, Ing. Letková 

 
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 riziká vyplývajúcich z nesprávnej výživy 
Do 31.12.2008  bolo v  Poradenskom centre vyšetrených 1597 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 2008 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. HVaPBP, 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 
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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 sa  priebežne plní podľa plánu úradnej kontroly na rok 2008, rozpracovanej na 

základe „Viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného 
zdravotníctva“ aktualizovaného na rok 2008.  

Správa z výkonu úradnej kontroly za I. polrok  2008 bola zaslaná na ÚVZ SR 
v stanovenom termíne, za celý rok 2008 bude zaslaná v mesiaci január 2009.  
 V rámci plnenia programov a projektov na r. 2008 sa oddelenie hygieny výživy  
priebežne podieľalo aj na realizácii úloh: 
- Sledovanie dusičnanov a dusitanov, mykotoxínov a patulínu a reziduí pesticídov, mik- 
robiologického rizika v potravinách pre dojčatá a malé deti, kumarínu vo výrobkoch 
s obsahom škorice, akrylamidu v detských sušienkách, sledovanie chemického a mikro- 
biologického rizika  vo výživových doplnkoch. Vo vzorke „Coop škoricové mušličky“ bol 
laboratórnym vyšetrením preukázaný zvýšený obsah kumarínu.  

       
 Termín: podľa usmernenia  ÚVZ SR, 

                                                                      k 30.6. 2008  a k 15.1. 2009  
          Zodp.: MUDr. Papaneková, Ing. Letková 

                                                                                                                                    
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 rok 2008  bol počas kalendárneho roka  
zabezpečený  odber  17   vzoriek kozmetických výrobkov za účelom laboratórnych analýz: 
5 vzoriek rôznych kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením za účelom  
dôkazu a stanovenia ÚV filtrov, 5 vzoriek oxidačných farieb na vlasy – sledovanie 
prítomnosti povolených i nepovolených farbív, 4 vzoriek rôznych kozmetických výrobkov  
určených pre deti za účelom dôkazu prítomnosti konzervačných látok vo výrobkoch, 
v ktorých tieto látky nie sú deklarované, 3 vzoriek parfumovaných kozmetických výrobkov za 
účelom kontroly potencionálnych alergénov. V 5 odobraných vzorkách boli zistené nedos -
tatky v označovaní. 
                                                                       Termín:  podľa usmernenia  ÚVZ SR, 
                                                                        k 15.1.2009 

Zodp.: MUDr. Papaneková, Ing. Letková                           
   

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  2008 boli  v rámci stanovených úloh realizované odbery:  
- 51 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti najmä s obsahom mrkvy a listovej zeleniny   za   
účelom laboratórnych vyšetrení na dusitany a dusičnany (monitoring), 
- 3 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti najmä na mliečnom základe za účelom sledovania 
mikrobiologického rizika 
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- 2 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti na báze obilno-mliečnej za účelom laboratórnych 
vyšetrení na reziduá prípravkov na ochranu rastlín, 
- 1 vzorky detských sušienok za účelom laboratórneho vyšetrenia na akrylamid  (monitoring). 

    Riziko mikrobiologické bolo sledované v  350 vzorkách  epidemiologicky 
rizikových druhoch potravín (cukrárske výrobky, lahôdkárske výrobky, zmrzlina, hotové 
jedlá, pokrmy rýchleho občerstvenia). Na základe výsledkov laboratórnych analýz 38 vzoriek 
nevyhovelo mikrobiologickým kritériám najmä pre prekročenie počtu koliformných baktériía 
Esch. coli.  
 

Termín:  dľa usmernenia  ÚVZ SR, 
                                                                    k  30.6. 2008 a k 15.01.2009    

Zodp.: MUDr. Papaneková, Ing. Letková                        
  

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 2008  bol v mesiaci január rozpracovaný na 
aktualizovaný regionálny plán pre výkon úradnej kontroly počas roka 2008 a priebežne 
doplňovaný.  
                                                                      Termín: priebežne a  podľa usmernenia  

ÚVZ SR                                                                             
Zodp.: MUDr. Papaneková, Ing. Letková  

 
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 distribučnej sieti zasielaných prostredníctvom informačných systémov Spoločenstva nad 
zdravotne škodlivými potravinami (35 kontrol) a nebezpečnými kozmetickými výrobkami       
(240 kontrol).  

  Termín: priebežne                                                            
  Zodp.: MUDr. Papaneková, Ing. Letková                         

Vláda presadí zvýšenie významu verejného zdravotníctva pre zachovanie zdravia 
občanov. Inštitúcie verejného zdravotníctva musia svojimi aktivitami a komplexnou odbornou 
činnosťou minimalizovať pôsobenie rizikových faktorov na zdravie obyvateľov, čím možno 
dosiahnuť skvalitnenie života a predĺženie ľudského veku. 
 
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 

166



 
 

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. 
 
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). 

                                                            Termín: priebežne 
                                                                   Zodp. : MUDr.Baranovičová 
 

Na základe výzvy TTSK  č. 4/2008, bol vypracovaný projekt: Podpora zdravia 
a prevencia obštrukčnej choroby pľúc obyvateľstva v okrese Galanta. 
Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť a zdravotné uvedomenie obyvateľstva v oblasti 
prevencie chronickej obštrukčnej choroby pľúc ako významného faktora vzniku civilizačných 
ochorení s dôsledkom na fajčenie ako významného rizikového faktora vzniku CHOCHP. 

Na základe výzvy TTSK č. 4/2008, bol vypracovaný projekt: Organizácia 
a zabezpečenie Dní zdravia v regióne Galanty.  
Hlavnou náplňou tejto oblasti projektu je realizácia preventívnych vyšetrení zdravých osôb 
v produktívnom veku so zameraním na vyhľadávanie rizikových faktorov civilizačných 
ochorení, formou preventívnych biochemických vyšetrení prístrojom Reflotrón (cholesterol, 
glukóza, triglyceridy),  antropometrických meraní, meraní TK a meranie percenta telesného 
tuku s tukovým analyzátorom a  formovanie správnych postojov k zdravému životnému štýlu 
a ochrane zdravia v regióne Galanty. 

 
- Monitorovali sa  rizikové faktory zdravia vyplývajúce z nesprávneho životného štýlu     
prostredníctvom PCZ. 
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- 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.  
 
-  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. 

 
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. 

Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr.Baranovičová     

 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených skupín 
populácie. 
Projekt sa realizoval v období od augusta 2007 do novembra 2007.  
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory 
zdravia a preventívnych programov podpory zdravia. 
 
Úloha sa bude plniť podľa usmernenia ÚVZ SR.  
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Termín: 31.12.2008 
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. 
 

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  2008 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 
Zodp.: 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 
Zodp.: 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. 
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Po vyzvaní ÚVZ SR spolupodieľať sa na príprave návrhu zákona. V roku 2008 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. 
 
11.1. Na základe plánu úloh verejného zdravotníctva boli aktuálne témy zakomponované do 
plánu činnosti OPZ na rok 2008 a budú priebežne realizované.  
 

Termín: priebežne 
Zodp.: MUDr.Baranovičová 

 
12. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy. 
 
Po rozpracovaní Národného programu prevencie obezity a nadváhy gestorom ÚVZ SR na 
podmienky verejného zdravotníctva, OPZ zabezpečí rozpracovanie na podmienky RÚVZ 
Galanta a zabezpečí jeho priebežnú realizáciu.  
 

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. 
 
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. 
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Pracovníci odd. HDM v rámci štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach školského 
stravovania naďalej osobitne venovali pozornosť skladbe celotýždenných jedálnych lístkov, 
zostavovaných podľa schválených  Záväzných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre 
školské stravovanie, vydaných MŠ SR v r. 2003. Odborným usmerňovaním apelujú 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 presadzujú celozrnné cereálne výrobky, ovocie a zeleninu v čerstvom stave, ryby, 
hydinu, strukoviny, zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku, 
zníženie spotreby sladených nápojov a príjem slaných výrobkov.  
 

Termín: priebežne  a podľa usmernenia 
ÚVZ SR 

                                                                     Zodp.:  MUDr. Papaneková 
      
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 

Postupne narastajúci trend (aj v r. 2008) v školskom stravovaní možno hodnotiť len 
pozitívne, či už z pohľadu zdravotného uvedomenia detí a žiakov (stravníkov a ich rodičov)  
s orientáciou na správnu výživu a dobré stravovacie návyky s uprednostnením pravidelného 
príjmu teplého jedla, zodpovedajúceho energetickej a nutričnej hodnote, pred nevhodným 
spôsobom a negatívnymi trendmi rýchleho občerstvenia v školských bufetoch.  

Pozitívne hodnotíme aj komunikáciu a spoluprácu s krajskou metodičkou školského 
stravovania. 

Termín: priebežne     
                                                                  Zodp.:  MUDr. Papaneková  
                                                                           

3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 
 

Od septembra 2008 si niektoré základné školy v okrese Galanta uplatnili na základe   
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, požiadavku na dotáciu a distribúciu mlieka a mliečnych 
výrobkov, formou výdaja cez automaty (dodávateľ f. RAJO) s možnosťou výberu mliečnych 
výrobkov (uvedených v prílohe č.1 NV) s množstvom na žiaka a deň, systémom čipových 
kariet pre odberateľov.  
       Termín: priebežne 

                                                                             Zodp.: MUDr. Papaneková  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
 
4.1 V rámci ŠZD sa  naďalej presadzoval  a kontroloval pitný režim počas celého pobytu 
detí a žiakov, s preferovaním zdravotne bezchybnej vody a nesladených nápojov. Vo všetkých 
zariadeniach pre deti a mládež je zabezpečený  pitný režim vhodnými nápojmi v dostatočnom 
množstve. Pitná voda z verejných vodovodov je dostupná v 97,7%  zariadeniach pre deti 
a mládež, 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 
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Zodp.: MUDr. Papaneková  
                                                                                
4.2. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa naďalej usmerňovali 
prevádzkovatelia  školských bufetov a automatov  v preferovaní nápojov bez obsahu 
alkoholu, kofeínu a chinínu.  
K 31.12.2008  nebolo v žiadnom školskom zariadení v okrese (školské bufety, automaty) 
zistené predávanie a podávanie nápojov z obsahom alkoholu, kofeínu a chinínu.                          

 
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 roku 2008 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. Pokračovať  v  realizácii Projektu ,,Zvyšovanie  zdravotného  uvedomenia   mladej 
generácie v oblasti   zdravého životného štýlu“, a prevencie drogových závislostí formou 
rovesníckeho prístupu – PEER prevencia.  
 

Na základe projektu bol v roku 2008 realizovaný hip-hopový tanečný workshop „Stop 
drogám“. Tanečný workshop bol zameraný na zdravý životný štýl, pohybovú aktivitu  so 
zdravotno – výchovnými vstupmi a edukačnými spotmi so zameraním na škodlivosť fajčenia 
na zdravie detí a mládeže s praktickou ukážkou detekcie CO prístrojom Smokerlyzér vo 
vydychovanom vzduchu.  

 
         Termín: priebežne 

 Zod.: MUDr.Baranovičová 
  

5.3. 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). 

 
V spolupráci s  Osvetovým strediskom v Galante, Hasičským záchranným zborom v 

Galante, Mestskou políciou v Galante a Policajným zborom SR v Galante bola zorganizovaná 
zdravotno-výchovná akcia ,,Drogám povedz nie“ počas ktorej bolo vyšetrených prístrojom 
Smokerlyzér 74 žiakov ZŠ. 
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Prednášky na túto tému sú priebežne realizované podľa požiadaviek škôl. 
 

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.  
K 31.12.2008 sa celoštátny  európsky školský prieskumu (ESPAD) o alkohole a drogách  
zatiaľ nerealizoval.  

Termín: priebežne  a podľa usm. ÚVZ SR 
Zodp.: MUDr.Papaneková 

       
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 Trstice, ZŠ Pata, ZŠ Sereď, ZŠ P.O.Hviezdoslava, 
ŠZŠ Sereď boli realizované prednášky a besedy na tému správna životospráva, zdravý životný 
štýl, prevencia drogových závislostí. Na prednáškach sa zúčastnilo 423 žiakov. Zdravotno-
výchovné aktivity boli doplnené vhodnými videofilmami a propagačným 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 
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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,  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 z RÚVZ so sídlom v Galante 
o vykonaných  kontrolách,  zameraných  na  dodržiavaní  ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z. 
Za obdobie od 01.03.2008 do  31.12.2008 pracovníci RÚVZ so sídlom v Galante vykonali 
celkom 859 kontrol.   
 

Termín: priebežne  
                                                                  Zodp.: MUDr. Papaneková 
                                                                    Ing. Adamkovičová 
       MUDr. Šuleková                                                                

       Ing. Pančíková 
       Vančová 

5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň fajčiť a Vyhraj 2008 
Na základe propozícii k realizácii súťaže  pre fajčiarov „Prestaň fajčiť a vyhraj “ OPZ 

zabezpečovalo propagáciu súťaže. V rámci preventívnych vyšetrení boli fajčiari informovaní 
o možnosti zapojiť sa do súťaže a zároveň im bola poskytnutá prihláška. 

 
Termín: 31.12.2008 

                   Zodp.: MUDr.Baranovičová, Kollárová 
6.  Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 

Pracovníci OPZ sa zúčastnili šiestich modulov školenia pre odborných pracovníkov 
poradne prevencie a odvykania od fajčenia. 

Termín: 31.12.2008 
                                         Zodp.: MUDr.Baranovičová, Kilianyová 
 
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. 
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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 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 2007. 

- V rámci Európskeho imunizačného týždňa v dňoch 21.-27.4.2008 sme zabezpečili 
publikovanie článku s tematikou významu očkovania v lokálnych médiach, pri 
zdravotno-výchovných akciách pre obyvateľov okresu boli distribuované letáky 
o rôznych druhoch očkovania a problematika očkovania bola zaradená do náplne 
školenia pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti.   

 
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.  
Vykonali sme mimoriadnu kontrolu hlásenia individuálnych prípadov prenosných ochorení 
a hromadného hlásenia ARO a chrípky všeobecnými lekármi pre deti a dorast a všeobecnými 
lekármi pre dospelých. 

Zabezpečili sme pravidelné mesačné informovanie verejnosti o aktuálnej 
epidemiologickej situácii v okrese prostredníctvom internetovej stránky RÚVZ Galanta. 
Vykonali sme mimoriadne analýzy pre študentov zdravotníckej univerzity a poskytli možnosť 
výkonu odbornej praxe pre 3 študentov Trnavskej univerzity a 4 študentov SZU Bratislava. 

Rutinne sme vykonávali protiepidemické opatrenia na úseku črevných nákaz, 
vzdušných nákaz, antropozoonóz a neuroinfekcií.  

Počas chrípkovej sezóny 2007/2008 sme zabezpečili pravidelný sentinelový zber 
biologického materiálu od chorých na chrípku a CHPO a jeho transport do spádového NRC 
pre chrípku. Bolo odobratých 18 materiálov ( 10x od detí a 8x od dospelých osôb ), z toho bol 
vírus chrípky typu A/H1N1/ SOLOMON ISLANDS 03/06 - like potvrdený 5x a typu A 1x.   

V rámci surveillance exantémových ochorení bolo hlásených 7 ochorení 
diagnostikovaných ako šiesta choroba a  5 ako piata choroba. Z ochorení preventabilných 
očkovaním boli hlásené 3 ochorenia na divý kašeľ. 

Zabezpečili sme výkon protiepidemických opatrení v 5 ohniskách suspektného 
ochorenia na vírusovú hepatitídu, v 1 ohnisku ochorenia na akútnu VHC, v 1 ohnisku 
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ochorenia na VHA, v 1 ohnisku ochorenia na akútnu VHB, v 34 ohniskách bezpríznakových 
nosičov HCV a v 12 ohniskách bezpríznakových nosičov HBV. Bolo vydaných: 
- 40 rozhodnutí pre osoby v kontakte s chorým na VHA 
- 2 rozhodnutia pre osoby v kontakte s chorým na VHC 
- 13 rozhodnutí pre osoby v kontakte s chorým na VHB 
- 3 rozhodnutia pre osoby, ktoré sa poranili ihlou pochádzajúcou od osoby   s neznámym 

stavom infekciozity 
- 1 rozhodnutie pre osobu, ktorá sa poranila ihlou kontaminovanou krvou HBsAg pozitívnej 

osoby. 
  Zaznamenali sme rodinnú epidémiu salmonelózy s počtom prípadov 7, bolo vydané 1 

rozhodnutie pre osobu vykonávajúcu epidemiologicky závažnú činnosť. 
 Ďalej bolo vydaných 5 rozhodnutí pre osoby vykonávajúce epidemiologicky závažnú 
činnosť v kontakte s chorými na salmonelózu, 1 rozhodnutie pre osobu vykonávajúcu 
epidemiologicky závažnú činnosť, u ktorej bola zistená inaparentná forma dyzentérie.  
 Z nemocničných zariadení okresu bolo hlásených 124  nozokomiálnych nákaz, z toho 72 
prebehlo pod obrazom sespy.  Všetky prípady sepsy boli aktívne vyhľadané. Zaznamenali  
sme zvýšený výskyt nozokomiálnych nákaz na novorodeneckom oddelení s počtom 6 
ochorení na konjunktivitídu a 7 ochorení na pemfigus.  
         Kontrolu hygienicko-epidemiologického režimu a BOT sme vykonali podľa 
vypracovaného plánu v 71 zdravotníckych zariadeniach, z toho 13x na lôžkovom zariadení, 
13x na oddelení centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie, 4x v  ambulantnom 
zariadení praktického lekára pre dospelých, 1x v  ambulantnom zariadení praktického lekára 
pre deti a dorast,  28x v odbornom ambulantnom zariadení, 1x v spoločných vyšetrovacích 
zložkách, 10x v lekárni a 1x na stanici záchrannej zdravotnej služby so zameraním na 
zhodnotenie aktuálneho stavu v dezinfekcii a sterilizácii.  
        Pre zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie NN, dezinfekcie a sterilizácie 
sme  poskytovali konzultácie. 
            V rámci preventívneho zdravotného dozoru bolo vydaných 27 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.    
K 31.1.2008 sme vypracovali výročnú správu oddelenia epidemiológie za rok 2007. 

 
Termín.: ako v texte 

       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 proti: 

- proti chrípke (sezóna 2007/2008) u dospelého obyvateľstva  
- proti tetanu u vybraných ročníkov (ženy a muži roč. narodenia 1976) 
- proti tetanu, chrípke (sezóna 2007/2008), vírusovej hepatitíde typu A a typu B 

u personálu ambulancií pre deti a dorast a ambulancií pre dospelých. 
         
       Termín.: priebežne 
       Zodp.: pracovníci oddelenia 
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1.4. V prípade organizovania cieleného viacúčelového imunologického prehľadu ÚVZ 
SR zabezpečiť jeho úspešnú realizáciu na úrovni okresu. 
      V tomto 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: ako v texte 
       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 rámci kontroly očkovania k 31.8.2008 bola na jednotlivých pediatrických obvodoch 
zistená zaočkovanosť proti poliomyelitíde v rozmedzí od 97,4 do 100,0%.  

- v zmysle harmonogramu odberu odpadových vôd ÚVZ SR zabezpečiť odber 
a detekciu cirkulácie poliovírusov vo vonkajšom prostredí  
Podľa harmonogramu NRC pre poliomyelitídu sme v tomto roku  zabezpečili 6 
odberov vzoriek odpadovej vody s negatívnym výsledkom. 

- 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. 

              
Termín: priebežne 
Zodp.: pracovníci oddelenia 

 
1.7. Udržať elimináciu novorodeneckého tetanu 

Pravidelné povinné očkovanie detí a dospelej populácie proti tetanu vykonávali 
očkujúci lekári priebežne. K 31.8.2008  bola vykonaná mimoriadna kontrola očkovania proti 
tetanu u vybraných skupín obyvateľstva – ženy a muži roč. narodenia 1976, zdravotnícky 
personál ambulancií pre deti a dorast a ambulancií pre dospelých.   
 

Termín: priebežne 
       Zodp.: pracovníci oddelenia 
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1.8. Udržať elimináciu osýpok 
Pravidelné povinné očkovanie detí proti osýpkam vykonávali očkujúci lekári 

priebežne.  V rámci kontroly očkovania k 31.8.2008 bola zistená okresná zaočkovanosť 
vybraných ročníkov v rozmedzí od 99,4 do 99,6%.  
V tomto roku bolo hlásených 5 exantémových ochorení diagnostikovaných ako šiesta choroba 
a 5 ochorení ako piata 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 tomto roku sme zaznamenali 3 prípady ochorenia na pertussis u riadne očkovaných 
žiakov ZŠ. 

Termín: priebežne 
       Zodp.: pracovníci oddelenia 
    
2. Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 

programu v SR. 
2.1. Vykonali sme kontrolu povinného očkovania v okrese k  31.8.2008. Výsledky sme 
vyhodnotili v správe, ktorá bola predložená na oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom 
v Trnave. Lekári boli o výsledkoch kontroly očkovania informovaní  prostredníctvom 
mesačného výkazu prenosných ochorení.  

Termín: 30.9.2008   
 Zodp.: Benová, Juhosová, Krajčírová 

2.2. V rámci kontroly očkovania  sa nedostatky vo výkone očkovania zistili na 1 pediatrickom 
obvode  Neočkované deti rómskeho pôvodu sa postupne doočkovávajú.   

Termín: priebežne   
 Zodp.: Benová, Juhosová, Krajčírová 

2.3. V rámci kontroly očkovania neboli zistené nedostatky v evidencii a dokumentácii 
očkovania.  
       Termín: priebežne    
       Zodp.: Benová, Juhosová, Krajčírová 
2.4. Venovať zvýšenú pozornosť uplatňovaniu kontraindikácií. Vyhodnotiť správnosť 
určovania kontraindikácií vzhľadom na tzv. „falošné kontraindikácie“. 

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: 30.9.2008   

 Zodp.: Benová, Juhosová, Krajčírová 
 
2.6. Na očkujúcich pracoviskách sledovať dodržiavanie chladového reťazca. 

Dodržiavanie chladového reťazca sme  sledovali priebežne pri každej návšteve 
ambulancie praktického lekára a pri kontrole pravidelného povinného očkovania k 31.8.2008  
a bola  vyhodnotená vo vypracovanej správe . Nedostatky sme  nezistili. 
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Termín: priebežne   
 Zodp.: Benová, Juhosová, Krajčírová 

2.7. V rámci pravidelného povinného očkovania v okrese Galanta okresná zaočkovanosť 
neklesla pod 99,1%. Zaočkovanosť podľa obvodov je na veľmi dobrej úrovni s výnimkou 1 
pediatrického obvodu, kde zaočkovanosť roč. narodenia 2004 proti DTP bola len 88,1%. 
Neočkované deti rómskeho pôvodu sa postupne doočkovávajú. 

Termín: 15.10.2008   
 Zodp.: MUDr. Šuleková 

2.8.  Správu o kontrole očkovania v okrese predložiť riaditeľovi RÚVZ so sídlom v Trnave za 
vyššie uvedené obdobie do 15.10.2008. 
Bolo vykonané.     Termín: v texte 

 Zodp.: MUDr. Šuleková 
 

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 
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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 
 
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 zdra-     
via zamestnancov a v prípade neplnenia vyvodiť sankčné opatrenia. 
              

Úloha sa plní priebežne. V rámci cieleného štátneho zdravotného dozoru bolo 
vykonaných 61 previerok rizikových pracovísk zameraných na kontrolu plnenia nápravných 
opatrení, bolo vydaných 8 rozhodnutí o určení rizikových prác a 9 rozhodnutí, ktorými boli 
RP zrušené. 

 Termín: 31.12 2008 a 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 cez  poradňu 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. 
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V roku 2008 nebol povolený ani zistený už v jestvujúcich prevádzkach nový pracovný 
postup s použitím chemických karcinogénov. 

 
Termín: 31.12.2008 a 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). 
 

K dnešnému dňu neprejavili záujem oslovené podniky zapojiť sa do intervenčných 
aktivít  „Zdravé pracoviská“. So zameraním na túto problematiku sa dňa 22.10.2008 sa 
uskutočnil na pôde RÚVZ Galanta deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, ktorý bol 
spropagovaný v regionálnych médiách.  

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. Súčasťou je aj účasť na 
CKD v Bratislave. 
PZS v okrese Galanta zatiaľ nie je etablovaná ani jedna. 
 
- 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 PPL 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 
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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 178 previerok, 
z toho 61 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. Problematická je  ich 
úroveň a obsah, často ich vypracovávajú bezpečnostní technici a sú teda zamerané skôr na 
úrazovosť a protipožiarne opatrenia.  
 
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 novej legislatívy: zákon č.355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 platnej legislatívy.  
 

Termín: 31.12.2008 
       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 
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-   Spolupracovať s PZS najmä v otázkach intervenčných aktivít pre zlepšenie pracovných  
podmienok 
 

  V  okrese  Galanta  nesídli  žiadna  Pracovná  zdravotná  služba.  Väčšie  výrobné  pre- 
vádzky a prevádzky s vyhlásenými rizikovými prácami sú oboznámené s povinnosťou 
zabezpečiť PZS. Výkon PZS zabezpečuje v okrese Galanta 5 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 
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 2008 bolo v rámci 13 odberov spolu odobraných 98 
vzoriek pitných vôd; vykonával sa  ŠZD zameraný na dodržiavanie predpisov na ochranu 
verejného zdravia pri prevádzke verejných vodovodov  prevádzkovateľmi 
b) regionálny  prioritný  cieľ I – monitorovanie kvality vody na kúpanie. Monitorovanie sa 
vykonáva na umelých kúpaliskách (5 kúpalísk a tri kryté plavárne) a vybraných prírodných 
lokalitách s neorganizovanou rekreáciou ( sledovaných 8 lokalít). Na umelých kúpaliskách  sa 
vykonal v 37 prípadoch    ŠZD zameraný na kontrolu kvality bazénovej vody, v rámci ktorého 
bolo odobraných spolu 85 vzoriek bazénových vôd,  22 x ŠZD zameraný na dodržiavanie 
prevádzkového poriadku a prevádzkovej hygieny.  
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Na prírodných lokalitách s neorganizovanou rekreáciou bol v dvoch odberoch vykonaný ŠZD 
zameraný na kontrolu kvality vody, spolu bolo odobraných 16  vzoriek vôd. 
 
  
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 
 
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.  
V súvislosti s prírodnými  lokalitami  s neorganizovanou rekreáciou, ktoré boli počas sezóny 
2008 sledované, všetky lokality, ktoré nespĺňali požiadavku na vodu na kúpanie, boli 
označené v súlade s platnou legislatívou.  
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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 13 
odberov odobratých spolu 98 vzoriek pitných  vôd (z toho 72 vzoriek v rámci kontrolného 
a 12 vzoriek  v rámci preverovacieho monitoringu). 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 37 odberov  spolu odobraných 85 
vzoriek týchto vôd , z prírodných kúpalísk s neorganizovanou rekreáciou bolo odobraných 
v rámci dvoch odberov 16 vzoriek  vôd.         
  
       Termín: priebežne 

Zodp.: Ing. Pančíková 
 

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: podľa usmernenia ÚVZ SR 
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. 

K 31.12.2008 sa v rámci sústavného vzdelávania zúčastnilo 17 zamestnancov na 12 
kurzoch organizovaných SZU v Bratislave a  4 seminároch organizovaných SEA.  
 V máji 2008  1 pracovníčka (Mgr.) absolvovala špecializačné štúdium na SZU 
v Bratislave v odbore hygiena životného prostredia a k septembru 2008 boli do ďalšieho 
vzdelávania zaradené: 1 pracovníčka (VŠ IOP) na výkon práce v zdravotníctve a 1 
pracovníčka (DAHE) do špecializačného štúdia v odbore zdravie pri práci. 
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   V šk. roku 2008/2009 tri odborné pracovníčky úradu (2 DAHE, 1 ZS) zahájili 
bakalárske štúdium  na TU - FZaSP v odbore 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. 2008 vykonali odbornú predpísanú prax 4 študenti  SZU v Bratislave – 
odboru verejné zdravotníctvo a 3 študenti TU FZaSP - odboru verejné zdravotníctvo na 
pracoviskách RÚVZ, cieľom ktorej bolo oboznamovanie sa s koncepciou jednotlivých 
oddelení a prácou v teréne (výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín).   
 
2.1. V prípade požiadaviek zabezpečovať odbornú prax pre pracovníkov liečebno-
preventívneho úseku, zaradených do špecializačného štúdia.  

RÚVZ so sídlom v Galante v priebehu r. 2008 nebol požiadaný o zabezpečenie 
odbornej praxe (stáže) pracovníkmi z liečebno-preventívneho úseku v rámci postgraduálneho 
štúdia.  

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. 
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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 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. 
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 
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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. Vzhľadom na veľké množstvo vstupných údajov 
spracovanie, aktualizácia, prezentácia údajov nebola naje-fektívnejšia, ale v decembri 2008 sa 
tento stav zmenil. 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: 
 
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 
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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.  
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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 873 previerok 
a vydaných 165 správnych aktov. Pri ÚKP bolo vykonaných 120 previerok a vydaných    5 
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 2008 
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 klinicko-somatický dotazník. 
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. 

Pri porovnaní ukazovateľov zistených v roku 2008 s predchádzajúcimi rokmi 
konštatujeme, že stravovacie návyky sa menia pomaly. Stále je energetický príjem vo 
všetkých skupinách v prevažnej miere nižší alebo sa rovná  OVD. Živiny sú naďalej 
zastúpené v nesprávnom pomere. Spotreba bielkovín vo všetkých skupinách je naďalej 
vysoká.  Okrem skupiny žien vo veku 35 - 54 rokov spotreba tukov v prevažnej miere je 
vysoká. Pozitívne treba hodnotiť nižšiu spotrebu sacharidov vo všetkých vekových skupinách. 
Spotreba vitamínu C oproti minulému roku stúpla. Nedostatočná je v skupine 35 – 59 ročných 
mužov. Zlepšila sa aj situácia v príjme vody. Nižšia spotreba  bola zaznamenaná v obidvoch 
vekových kategóriách žien. Naďalej nedostatočná je spotreba hrubej vlákniny,  a to vo 
všetkých kategóriách. Bola zaznamenaná vyššia spotreba NaCl najmä u mužov v oboch 
vekových kategóriách. Zvýšené hodnoty cholesterolu boli zaznamenané v kategórii mužov vo 
veku 19 – 34 rokov. 

 Pri vyhodnotení odpovedí vyplývajúcich z dotazníka o pohybovej aktivite a životospráve 
konštatujeme, že najviac respondentov uvádzalo, že sa pohybujú v rozmedzí 2 – 4 hodín 
týždenne. Menej ako 2 hodiny uvádzalo cca 50% žien. Svoju životosprávu väčšina 
respondentov považuje za uspokojivú až dobrú, a preto nepotrebujú ju meniť. 

191



 
 

Z dotazníka o spotrebe potravín vyplýva, že najviac respondentov sa stravuje 3 – 4 x 
denne. Najčastejšie konzumované potraviny sú bravčové a hydinové mäso, mäsové výrobky, 
mliečne výrobky, rastlinný olej a vaječné výrobky. Najmenej konzumované sú vnútornosti, 
živočíšne  tuky, rastlinné margaríny, plnotučné a nízkotučné mlieko. 

Zo somatometrického dotazníka a biochemických vyšetrení vyplýva, že najohrozenejšou 
skupinou  sú muži vo vekovej skupine 35 – 59 rokov, kde BMI a WHR najviac prekračujú 
odporúčané hodnoty. V tejto skupine je aj najviac zistení zvýšeného tlaku krvi, cholesterolu 
a triglyceridov. 

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“. 

Pri plnení úlohy „Sledovanie dusičnanov, dusitanov, aflatoxínu B1 a patulínu v detskej 
a dojčenskej výžive“ bolo odobratých 60 vzoriek dojčenskej a detskej výživy. Všetky boli 
vyhovujúce.   

Na monitorovanie obsahu jódu v kuchynskej soli bolo odobratých 36 vzoriek soli. 
V rámci monitorovania bezpečnosti potravín podľa vypracovaného plánu bolo 

odobratých 37 vzoriek detskej výživy, 21 minerálnych vôd, 3 vzorky potravín pre zvláštne 
výživové účely a 1 vzorka potraviny na GMO. 
 
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  
 
Pri hodnotení mikrobiologických a chemických ukazovateľov 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 2008 bolo 

odobratých 343 vzoriek epidemiologicky rizikových potravín, z čoho 41 vzoriek bolo 
nevyhovujúcich. Pri kontrole systémov správnej výrobnej praxe bolo u výrobcov 
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epidemiologicky rizikových potravín vykonaných 43 previerok, pri ktorých bolo zistených 16 
nezhôd, za ktoré boli uložené blokové pokuty v celkovej sume 10 600,- Sk.  
  
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 

zameraním na alergény a zakázané látky 
 
Úloha je plnená priebežne. V tomto roku bolo odobratých 15 vzoriek kozmetických 

výrobkov na laboratórne stanovenie akrylamidu, ftalátov, konzervačných látok, eugenolu, 
cinnamalu a ďalších potenciálnych alergénov. Všetky vzorky boli vyhovujúce. 
  
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 podľa vypracovaného plánu odberu vzoriek, ktorý je zameraný 

najmä na odber vzoriek detskej výživy (60 vzoriek), potravín na osobitné výživové účely (3 
vzorky) a epidemiologicky rizikové druhy potravín (343 vzoriek).  

 
9. Plniť úlohy vyplývajúce z princípov EU 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 678 vzoriek potravín a vykonaných 993 kontrol. Správa 
o plnení úlohy za 1. polrok a za celý rok 2008 bola zaslaná na ÚVZ SR.  

 
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 2008 v systéme RAPID ALERT bolo nahlásených 6 prípadov výskytu zdraviu 
škodlivých potravín a v systéme RAPEX bolo doručených 17 hlásení o zdraviu škodlivých 
kozmetických výrobkoch. Na základe týchto hlásení bolo v distribučnej sieti regiónu 
vykonaných 296 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  
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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 
 
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 Klube dôchodcov na Sídlisku III. v Humennom sa v mesiaci apríl konala prednáška 
o zdravom životnom štýle, ktorú pripravila pracovníčka OPZ. Taktiež sme dôchodcom merali 
krvný tlak a množstvo telesného tuku. 

V novembri sme navštívili Klub dôchodcov na Sídlisku II., kde sme dôchodcom merali 
krvný tlak a prostredníctvom besedy sme ich informovali o možnostiach adekvátneho trávenia 
voľného času vzhľadom na ich vek a zdravotný stav. Pracovníčka informovala seniorov 
o vyšetreniach, ktoré vykonáva PCOAPZ a možnosti objednania sa na tieto vyšetrenia.  

 
Cieľ č. 2 – Starostlivosť o zdravie 

V roku 2008 sme vykonávali prostredníctvom činnosti poradenského centra individuálnu 
intervenciu rizikových faktorov v životnom štýle obyvateľov regiónu. V roku 2008 navštívilo 
poradenské centrum 823 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 
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. 

 
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 
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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 aj 
materských školách v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce.  

Tohto roku sa uskutočnilo na túto tému 115 prednášok, z toho 113 na školách. Jedna 
prednáška bola realizovaná v priestoroch RÚVZ a bola určená členom Klubu diabetikov. Pre 
seniorov Klubu dôchodcov bolo zorganizované stretnutie pod názvom Žime zdravo, na 
ktorom boli prezentované najnovšie poznatky z oblasti zdravej výživy. Súčasťou tohto 
stretnutia bolo aj meranie množstva telesného tuku a tlaku krvi.  

Pedagógovia v Kamenici nad Cirochou v spolupráci s OPZ pripravili pre svojich žiakov 
akciu s názvom ,,Zdravý životný štýl spojený s prevenciou fajčenia“. OPZ prispelo k tejto 
akcii svojimi prednáškami týkajúcimi sa tejto problematiky a meraním množstva telesného 
tuku. Naše pracovníčky zároveň poukázali na problém nesprávneho dodržiavania pitného 
režimu. V závere boli všetci prizvaní na ochutnávku jedál zhotovených zo zdravých potravín. 
Akcie sa zúčastnilo 138 žiakov tejto základnej školy.  

Pracovníčka OPZ sa v novembri zúčastnila podujatia ,,Vitamínový svet“ na základnej 
škole v Udavskom. Podujatie bolo určené štyridsiatim žiakom prvého stupňa. Pedagógovia 
v spolupráci s našou pracovníčkou hravou formou poukázali na potrebu zvýšiť príjem ovocia 
a zeleniny a zapojiť pohyb do každodenného života. Oživením podujatia bola prednáška 
spojená s diskusiou aj ochutnávkou ovocných a zeleninových šalátov, ktoré mali žiakov 
motivovať k lepším stravovacím návykom.     

 
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 tento rok uskutočnených 75 prednášok a besied 
na danú tému.  

Zamestnanci OPZ 30. mája pripravili na námestí v Humennom akciu pri príležitosti 
Svetového dňa bez tabaku (31. máj), ktorej cieľom bolo upozorniť na škodlivosť fajčenia. Na 
tento významný deň sme upozornili občanov plagátmi, kde bolo uvedené aj tohtoročné heslo - 
TABAK bez mládeže. Rozdali sme letáky, ktoré pripravili pracovníčky OPZ a záujemcom, 
ktorých bolo 60, sme merali hladinu CO v dychu smokerlyzerom. Veľký záujem o dané 
meranie prejavili najmä žiaci základných škôl, kde sme zaznamenali najviac fajčiarov. 

Na ZŠ na Laboreckej ulici, na ŠZŠ v Humennom a na ZŠ v Kamenici nad Cirochou sa 
uskutočnili prednášky o škodlivosti fajčenia spojené s meraním obsahu CO v dychu 
prístrojom smokerlyzer. Najmä na ŠZŠ v Humennom bolo viac dievčat – fajčiarok ako 
chlapcov. Túto školu navštevujú prevažne rómske deti.  

Súťaž Quit and Win (Prestaň a vyhraj) – 1. máj až 31. máj 2008 – v tomto období sme na 
žiadosť Úradu verejného zdravotníctva SR spolupracovali pri organizovaní súťaže formou 
propagácie súťaže v regionálnych tlačových a elektronických médiách. O súťaži sme 
informovali aj prostredníctvom oznamov, ktoré sme umiestnili do lekární v našej spádovej 
oblasti a v priestoroch RÚVZ. 

V decembri sa naše pracovníčky zapojili do preventívneho protidrogového projektu, 
ktorý realizovalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom. OR PZ zorganizovalo 
stretnutia so študentmi vybraných stredných škôl, na ktorých boli prítomní príslušníci 
Policajného zboru zaoberajúci sa protidrogovou problematikou, psychiater, psychológ, 
riaditeľ školy, pracovníčka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a naše pracovníčky. 
Každý z týchto účastníkov prispel do diskusie svojimi skúsenosťami a poznatkami 
a odpovedal študentom na otázky týkajúce sa tejto problematiky. Cieľom projektu bolo nielen 
na tento problém poukázať, ale aj motivovať študentov k efektívnejšiemu tráveniu voľného 
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času. Naše pracovníčky sa zúčastnili realizácie tohto projektu na Gymnáziu arm. gen. L. 
Svobodu v Humennom a na Združenej strednej škole v Snine.    

  
Cieľ č. 5 – Prevencia úrazovosti 

V roku 2008 uskutočnilo OPZ prieskumnú činnosť pod názvom ,,Poskytni prvú pomoc“ 
v Snine na ZŠ na Ul. 1. mája. Do prieskumu boli zapojení žiaci dvoch tried štvrtých ročníkov. 
Túto aktivitu tvorilo šesť, po sebe nasledujúcich stretnutí, na ktorých naše pracovníčky učili 
žiakov privolať a poskytnúť prvú pomoc pri rôznych situáciách. Pred prvým stretnutím žiaci, 
ktorí sa výskumu mali zúčastniť, vypracovali dotazníky, ktoré OPZ informovali o tom, aká 
časť žiakov by si v ťažkej situácii vedela poradiť. Výsledky dotazníkov potvrdili potrebu 
vzdelávať žiakov v tomto smere. Priebeh stretnutí bol rozdelený na teoretickú a praktickú 
časť. Počas praktickej časti sa žiaci učili a zdokonaľovali v jednotlivých úkonoch súvisiacich 
s poskytovaním prvej pomoci. Po edukácii žiaci opäť vypracovali dotazníky. Pri porovnávaní 
dotazníkov pred edukáciou a po nej bol zaznamenaný jednak zvýšený záujem o túto 
problematiku, a tiež vyššia úroveň vedomostí o poskytovaní prvej pomoci. Pozitívna zmena 
nastala aj v prípade osvojenia si dôležitých telefónnych čísel.  

 
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. 

 
Cieľ č. 7 – Zdravé pracovné podmienky 

Počas októbra 2008 sme spolupracovali s oddelením PPL na Európskej kampani „Zdravé 
pracoviská“, ktorá sa konala 20.10.–24.10.2008. Počas tohto týždňa pracovníčky PCOAPZ 
vyšetrovali pracovníkov firmy Nexis Fibers Humenné priamo v priestoroch firmy. Záujem 
o vyšetrenia bol veľký a celkovo bolo vyšetrených 72 klientov (51 mužov a 21 žien). 
Vyšetrenia hladiny cholesterolu v krvi ukázali, že hodnoty nad 5 mmol/l malo spolu 40 
klientov, čo predstavuje 55,5%. Hodnoty glukózy nad 5,6 mmol/l malo 27 mužov a 5 žien a u 
27 klientov sme zaznamenali zvýšené množstvo triglyceridov v krvi (nad 1,9 mmol/l). Index 
telesnej hmotnosti – BMI bol vypočítaný u všetkých klientov, pričom 40 mužov a 14 žien 
malo zvýšené hodnoty. Klientom bolo poskytnuté poradenstvo z oblasti zdravej výživy 
a pohybovej aktivity. Keďže na vyšetreniach bola prítomná aj pracovníčka oddelenia PPL, 
klienti mali možnosť klásť otázky aj z tejto oblasti. 

 
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 2008 
navštívilo poradňu 823 klientov. Súčasťou PCOAPZ je aj Poradňa zdravej výživy, kde lekár 
poskytuje poradenstvo v oblasti zdravej výživy a prevencie obezity. 

Spoločnosť WÖRWAG nás požiadala o spoluprácu pri podujatí s názvom „Kód tvojho 
srdca“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch MÚ v Humennom 17. septembra. Záujemcom sme 
merali krvný tlak a hladinu celkového cholesterolu v krvi. Súčasťou podujatia bola aj 
prednáška odborníka – kardiológa o srdcovocievnych ochoreniach. 
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Cieľ č. 11 – Pohybová aktivita 
Pri príležitosti Svetového dňa zameraného na aktívny pohyb, ktorý sa konal v máji, sme 

zrealizovali podujatie na námestí v Humennom. Cieľom podujatia bola propagácia pohybu 
ako účinného prostriedku v boji s narastajúcim výskytom obezity. Pracovníčky OPZ pripravili 
a rozdali letáky a občanom nášho mesta merali množstvo telesného tuku. Zároveň sme 
apelovali na význam pohybovej aktivity pre zdravé srdce. V daný deň navštívilo túto akciu 
približne 120 občanov nášho mesta. O danú aktivitu prejavili záujem predovšetkým dospelí 
občania. 

 
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). 
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  

 
V súčasnosti sa medzi deťmi, žiakmi a študentmi stále viac rozmáhajú nesprávne 

stravovacie návyky. Našou snahou je nie len 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 už aj v materských 
školách v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce.  

Tohto roku sa uskutočnilo na túto tému 115 prednášok, z toho 113 na školách. Jedna 
prednáška bola realizovaná v priestoroch RÚVZ a bola určená členom Klubu diabetikov. Pre 
seniorov Klubu dôchodcov bolo zorganizované stretnutie pod názvom Žime zdravo, na 
ktorom boli prezentované najnovšie poznatky z oblasti zdravej výživy. Súčasťou tohto 
stretnutia bolo aj meranie množstva telesného tuku a tlaku krvi.  

Oddelenie OPZ vykonáva aktivity pri príležitosti významných dní. Pri príležitosti 
Svetového dňa zdravia v apríli sa na našom RÚVZ konal ,,Deň otvorených dverí“, na ktorý 
sme obyvateľov mesta upozornili vopred prostredníctvom letákov a médií. Klienti mali 
v tento deň možnosť zistiť si hodnoty svojho krvného tlaku a pulzu, hodnoty celkového 
cholesterolu a následne boli oboznámení s ovplyvniteľnými rizikovými faktormi, ktoré vedú 
k vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Súčasne im bolo zmerané množstvo telesného tuku 
a vypočítané BMI. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci ZŠ na Budovateľskej ulici v Snine. 
V tento deň sa žiaci 3. ročníka ZŠ Kudlovskej v Humennom oboznámili s činnosťou 
jednotlivých oddelení RÚVZ, ktoré im priblížili vedúci oddelení. Žiakom boli rozdané letáky 
z oddelení HDM, Epidemiológie a OPZ. Spestrením ,,Dňa otvorených dverí“ bola prednáška 
na tému Zdravý životný štýl spojená s diskusiou.  

Spolupracovali sme pri organizovaní súťaže Prestaň a vyhraj formou propagácie súťaže 
v regionálnych tlačových a elektronických médiách. O súťaži sme informovali aj 
prostredníctvom oznamov, ktoré sme umiestnili do lekární v našej spádovej oblasti. 
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V skupinovej intervencii sme pokračovali pri akciách organizovaných pri príležitosti 
významných dní, akým bol Svetový deň potravy, kedy sme usporiadali Deň otvorených dverí, 
kde sme záujemcom zmerali krvný tlak, telesný tuk a z biochemických ukazovateľov celkový 
cholesterol, a tiež Svetový deň zameraný na aktívny pohyb a Svetový deň bez tabaku. Tieto 
podujatia sa konali na námestí v Humennom.  

  
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 

 
Zamestnanci oddelenia naďalej sledujú zvyklosti obyvateľstva regiónu ovplyvňujúce 

zdravie, realizujú  prieskumy fajčenia a drogovej závislosti u mládeže, pokračujú 
v individuálnej intervencii prostredníctvom činností PCOAPZ, pokračujú v skupinovej 
intervencii výjazdmi pracovníkov PCOAPZ, organizačne v pravidelných intervaloch 
zabezpečujú účasť v medzinárodnej súťaži Prestaň a vyhraj v rámci nášho regiónu, podieľajú 
sa na medializácii tejto súťaže v regionálnych denníkoch a televízii, prihlášky do súťaže 
distribuujú obvyklým spôsobom do vybraných zdravotníckych zariadení, škôl a pod., 
realizujú 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, 
prehlbujú intervenčné aktivity na nefarmakologické ovplyvňovanie hypertenzie a jej primárnu 
prevenciu. 
 
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. 

 
Súčasťou pravidelnej činnosti HDM je v rámci výkonu ŠZD ovplyvňovanie kvality 

výživy detí a mládeže. V medziach našich možností a v podmienkach nášho regiónu sa 
snažíme ovplyvňovať skladbu výživy pre deti a mládež rôznymi zdravotno-výchovnými 
aktivitami, ako sú: stretnutia s rodičmi a učiteľmi na schôdzach ZRPŠ, pri konzultáciách 
v zariadeniach „Zdravá škola“, „Zdravá MŠ“, prednáškami, školeniami učiteľov 
zdravotníkov, ktorí pôsobia na školách. Aktivity sú organizované aj v súlade s medzinárodne 
vyhlásenými dňami, ako Svetový deň zdravia, Svetový deň výživy, a pod.    

Musíme však konštatovať, že často rodičia, ktorí najviac ovplyvňujú  výživu detí a jej 
skladbu, napriek tomu, že sú teoreticky vyzbrojení informáciami, čo je zdravé, čo je pre dieťa 
vhodné, v konečnom dôsledku dajú prednosť potravine, ktorá je cenovo prístupnejšia. Stále 
bojujeme s krajovými zvykmi a návykmi v stravovaní, ku ktorým sa viažu domáce zabíjačky, 
domáce chovy hydiny a s nimi spojená konzumácia vajec, pečených kurčiat, husí a kačíc, 
oslavy každého druhu spojené s veľkým množstvom  mastného a sladkého jedla. V našom 
regióne ešte stále tzv. hody sú symbolom dobrej  životnej úrovne.  

Aj z týchto dôvodov sme do našej činnosti zaradili účasť na poradách riaditeľov 
predškolských a školských zariadení, vedúcich školských jedální, kde upozorňujeme aj 
manažment škôl, aby sa venoval problematike stravovania detí a mládeže a vplýval váhou 
svojej autority aj 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. Pripravili sme písomné ponuky pre 
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všetky zariadenia pre deti a mládež, aby informovali o tejto možnosti rodičov a v prípade 
záujmu, odborní zamestnanci prídu na zasadnutie ZRPŠ. 

Napriek počiatočnému váhaniu sa v školskom roku 2008/2009 od začiatku septembra 
prihlásili viaceré školské i predškolské zariadenia a prejavili záujem o odborný výklad 
k problematike obezity u detí. Tento s besedou a odpoveďami na otázky rodičov absolvovala 
vedúca odd. HDM vo viacerých zariadeniach. Súčasne bola pripravená aj ochutnávka tzv. 
zdravých jedál, aby sa rodičia naučili, akú stravu by mali deťom podávať, jednak na desiatu 
do školy, jednak doma. Obedy, ktoré deti konzumujú v MŠ a ZŠ sú zostavené v zmysle zásad 
zdravej výživy a ide o vyváženú stravu.  

Snažíme sa aj formou propagačných materiálov o zdravej výžive a hrozbe obezity, ktoré 
sme sami spracovali a ktoré expedujeme do školských a predškolských zariadení, 
ovplyvňovať vedomie detí a mládeže a ich rodičov. Pedagogický personál tieto náležitosti 
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.      

V ovplyvňovaní výberu tzv. zdravých požívatín by nám veľmi pomohol pragmatický 
argument, že čo je zdravé, to je aj lacnejšie. Opak je však pravdou a tak sa stretávame každý 
deň s tým, že sa nakupuje to, čo je lacnejšie. Riešenie tohto problému však presahuje naše 
kompetencie i možnosti.  

 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 

výživy.  
 

V tomto bode môžeme s uspokojením konštatovať, že školské stravovanie v našom 
regióne, napriek počiatočným problémom spojenými s transformáciou školstva,  zaznamenalo 
nárast stravovaných detí, ale predovšetkým sa zlepšila 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 
prípravky rýchlej kuchyne a dochucovadlá s glutamanom. Najčastejším doplnkom stravy, 
event. dezertom, je čerstvé ovocie. Registrujeme zvýšenú spotrebu strukovín a jednoznačne 
zníženú spotrebu živočíšnych tukov.  

Kvalita stravy je pravidelne sledovaná aj z hľadiska mikrobiologickej bezpečnosti.  
V roku 2008 boli všetky vzorky odobratej hotovej stravy z vývarovní pre deti a mládež  
mikrobiologicky bezpečné. 

Praxou overené skúsenosti však jednoznačne poukazujú na absenciu v metodickom 
vedení vedúcich ZŠS, pretože boli v okresoch zrušené pozície inšpektorov pre školské 
stravovanie. Títo usmerňovali ZŠS v zásadách správnej skladby jedálneho lístka, dbali na 
precízne prepočty biologickej a energetickej hodnoty stravy, sledovali prídavné a cudzorodé 
látky v strave, oboznamovali ich s novými predpismi, legislatívou. T. č. je informovanosť 
o nových predpisoch a vyhláškach minimálna, postupy sú nejednotné, propagácia školského 
stravovania je na ústupe.    

Jeden inšpektor na celý kraj nestačí plniť náročné a aj potrebné úlohy, ktoré si školské 
stravovanie vyžaduje. Metodické riadenie je nahradené skôr kontrolou so sklonom k represii. 
Často sme nútení my, zamestnanci RÚVZ – HDM tieto činnosti suplovať. Takže 
usmerňujeme, konzultujeme, radíme, a pod. I keď nás teší spoločenská objednávka, 
z personálnych dôvodov a výkonu inej činnosti často nestačíme vykryť deficit po 
inšpektoroch školského stravovania. 
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Chýba nám spolupráca s erudovanými inšpektormi školského stravovania a nielen nám. 
Dotazy rodičov, učiteľov i vedúcich školských jedální o tom svedčia.       

 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 

 
Touto problematikou sa odd. HDM zaoberá dlhodobo, konzumáciu mlieka a mliečnych   

výrobkov sa snažíme podporovať pravidelne, ale so striedavými úspechmi. Veľa školských 
zariadení pripravovalo a podávalo mliečne desiaty, kde hlavnou zložkou je čisté, alebo 
ochutené  mlieko. V ostatnom čase však táto aktivita výrazne poklesla z dôvodu zastavenia 
finančnej dotácie pre tzv. Mliečny program, čo malo za následok pokles záujmu o mliečne 
desiaty. 

Vedúce školských stravovní, lebo cez tieto sa mliečna desiata realizovala, alebo realizuje, 
sa cielene snažia pokles spotreby mlieka kompenzovať jeho zaradením do jedálneho lístka 
v rámci prípravy obedov. Jedálne lístky sú zostavené tak, že skutočne obsahujú požadované 
množstvá mlieka a mliečnych výrobkov v pomere, ktorý predstavuje vo výživových 
hodnotách porcia obeda.  

Nie veľmi povzbudzujúcim je aj zistenie, že samotné deti nemajú o mliečnu desiatu 
záujem. Majú vypestované stravovacie návyky na iný druh desiaty, ako sú sladkosti, 
zemiakové lupienky, biely chlieb so salámou a pod. Preto vykonávame aktivity uvedené 
v bode 1. 

 
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 ide o doplnok k obedu, v množstve 
podľa chuti žiaka, podobne je to v stravovniach pri SŠ. 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.  

Pokúšame sa 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 bola aj atrakcia, čo by nenásilnou formou 
podporilo konzumáciu pitnej vody a tak zlepšilo hydratáciu organizmu. Napriek 
počiatočnému entuziazmu a uvítaniu tohto návrhu viacerými riaditeľmi škôl, sa zatiaľ tento 
spôsob zabezpečenia pitného režimu nezrealizoval ani v jednej škole.    

 
6. 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  aj 
pedagógov. Vyplnené dotazníky sa vždy zasielajú v zalepených obálkach organizátorovi 
prieskumu, ktorý ich spracuje za kraj, alebo za SR, z čoho vyplýva, že nemáme k dispozícii  
parciálne výsledky za okres.  
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V priebehu roka 2008 sme neboli vyzvaní k plneniu týchto programov.  
 

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 marec – december 2008 zamestnanci RÚVZ so sídlom v Humennom 

pravidelne vykonávali kontroly fajčenia na stanovených verejných miestach. 
Celkový počet vykonaných kontrol fajčenia: 1121  
Celkový počet uložených pokút v blokovom konaní a výška pokuty: 2         1000,-Sk  
Celkový počet ulož. pokút na základe priestupkov. konania a výška pokút: 0 
Celkový počet priestupkov riešených pokarhaním: 0   

  
Pokuty v blokovom konaní uložili zamestnanci Oddelenia hygieny výživy a bezpečnosti 

kozmetických výrobkov.  
  
Počet vykonaných kontrol fajčenia za dané obdobie na jednotlivých oddeleniach: 
Oddelenie HDaM  327 
Oddelenie PPL     95 
Oddelenie HVaBKV  338 
Oddelenie HŽP    361 
 

5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2008  
 
Súťaž Quit and Win (Prestaň a vyhraj) – 1. máj až 31. máj 2008 – v tomto období sme na 

žiadosť Úradu verejného zdravotníctva SR spolupracovali pri organizovaní súťaže formou 
propagácie súťaže v regionálnych tlačových a elektronických médiách. O súťaži sme 
informovali aj prostredníctvom oznamov, ktoré sme umiestnili do lekární v našej spádovej 
oblasti a v priestoroch RÚVZ. 

 
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 na 
certifikácie  a eradikácie  poliomyelitídy v SR. Na plnení imunizačného programu  sa 
podieľajú všetci detskí, dorastoví a praktickí lekári.  

Zavedením  pravidelného očkovania detí došlo k výraznému poklesu a pri niektorých 
ochoreniach dokonca k nulovým výskytom, hlavne u ochorení preventabilných očkovaním.  
Nemali sme hlásené ochorenia na diftériu, pertussis, tetanus u detí, ochorenie na  rubeolu, 
morbili, poliomyelitídu, hemofilovú meningitídu, vírusovú hepatitídu typu B.                        
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Očkovanie  proti chrípke je pravidelne vykonávané v zariadeniach opatrovateľskej služby, 
ako  aj DSS.  

Na plnení imunizačného programu sa podieľajú  všetci detskí lekári, dorastoví a praktickí 
lekári. Očkovanie vykonávajú podľa očkovacieho kalendára, ktorý sme im v mesiaci január 
zaslali. Lekári boli pravidelne  informovaní o zmenách v očkovaní. 

K 31.08.2008 bola vykonaná   kontrola očkovania za obdobie od 01.09.2007 do 
31.08.2008  v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce  na všetkých  pediatrických 
ambulanciách  zo zdravotnej  dokumentácie. 

Základné očkovanie proti diftérii, pertussis, vírusovej hepatitíde B, invazívnym 
hemofilovým infekciám  a poliomyelitíde – ročník narodenia 2006 bolo percento  
zaočkovanosti  nasledovné   –  Humenné 99,6 % , Snina 100 %, Medzilaborce 100 %. 

Preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis v predškolskom  a školskom  veku : ročník 
narodenia 2004 – Humenné 99,7 % , Snina  100% , Medzilaborce  98,4 %.  

Ročník narodenia  2001 – Humenné 98,7%, Snina 100%, Medzilaborce 95,7%. 
Preočkovanie proti  diftérii, tetanu  - ročník narodenia 1994 – Humenné 98,8%, Snina 100%, 
Medzilaborce 98,9% .  

V tomto termíne bola  vykonaná kontrola  očkovania  proti tuberkulóze. Základné 
očkovanie novorodencov proti tuberkulóze – ročník narodenia 2007 – Humenné 99,5% , 
Snina 99,7 % , Medzilaborce  98,9%. 

Očkovanie  tuberkulín negatívnych detí – ročník narodenia 1996 – Humenné, celkový 
počet  detí 726, vyšetrených 502. 224 detí nebolo vôbec vyšetrených, počet negatívnych detí 
je pomerne vysoký.  V okrese Humenné pracujú 4 pľúcne ambulancie  a deti sa medzi  týmito 
ambulanciami strácajú, nie sú evidované u žiadneho lekára. Situácia v okrese Snine                 
a  Medzilaborciach  je lepšia, deti sú evidované u jedného lekára.  

Vzhľadom k vysokému  počtu tuberkulín negatívnych detí vo všetkých troch okresoch  je 
nutné doriešiť evidenciu detí, ich následné vyšetrenie a v prípade negativity dieťa  zaočkovať. 

Očkovanie adolescentov  proti vírusovej hepatitíde typu B – ročník narodenia 1996 – 
Humenné 97,4 %, Snina  99,8 %, Medzilaborce  100 %.  

Základné očkovanie  proti osýpkam, rubeole  a parotitíde ročník narodenia  2006 – 
Humenné 97,3%, Snina 99,0%, Medzilaborce  98,1 %. Ročník narodenia  2005 – Humenné 
98,8%, Snina 100 %, Medzilaborce  98,2 %.  

Preočkovanie proti osýpkam, rubeole, parotitíde  - ročník narodenia  1996 – Humenné 
98,9%, Snina 99,0% , Medzilaborce  98,1%. 

Preočkovanie proti poliomyelitíde - ročník narodenia  1994 – Humenné 98,8%, Snina  
100 %, Medzilaborce  98,7 %.  

 
Očkovanie zdravotníckych pracovníkov je veľmi dobré, počet zdravotníckych 

pracovníkov podliehajúcich  očkovaniu  1272, počet očkovaných 3 dávkami  1236, ostatní sú 
očkovaní jednou alebo dvoma dávkami. Očkovanie  študentov – 100 %. 

Ani v jednom okrese sme  nezaznamenali pokles zaočkovanosti pod 95,0%. Pri kontrole 
neboli zistené závažné nedostatky  v evidencii a skladovaní očkovacích látok.  

Očkovanie novorodencov HBsAg pozitívnych matiek sa vykonáva na  novorodeneckých 
oddeleniach. Mimoriadne očkovanie vzhľadom k veľmi dobrej epidemiologickej situácii 
nebolo nutné nariaďovať. V okrese Humenné bol v decembri  2006 zriadený záchytný tábor, 
očkovanie spadá do kompetencie  MV SR, kompletné  informácie o očkovaní nemáme. Na 
ambulancii bola zavedená evidencia až v auguste 2008. Počet evidovaných zaočkovaných 
detí: 9 deti  bolo očkovaných Priorixom  a Imovaxom.  

Spolu bolo hlásených 93 kontraindikácií,   z toho dočasných 77 a trvalých 16.    

202



 
 

V roku 2008  bolo vykonaných 61 kontrol vykonávania očkovania ako aj manipulácie 
a skladovania očkovacích látok  na zdravotných strediskách. Zamerali sme sa hlavne na 
doočkovavanie detí z predchádzajúcich rokov.  

Pri kontrolách bola zistená   veľmi  dobrá situácia v zaočkovanosti, ktorá dosahovala  98 
– 100 %. Túto situáciu  v zaočkovanosti  pripisujeme hlavne  opakovaným návštevám 
v rómskych  rodinách.  

Hlásené  2 ochorenia na parotitídu  (Humenné  1 ochorenie  u očkovaného  dieťaťa, Snina 
1 ochorenie u neočkovanej  dospelej osoby ročník narodenia 1973).   

 
Aktivity a zabezpečenie   Európskeho imunizačného týždňa: 
18.4.2008  - informácie  pre detských a praktických lekárov  -   informačný materiál  a leták,   

ktorý  umiestnili na  nástenných tabuliach  pred ambulanciami  vo všetkých 
troch okresoch  Humenné, Snina, Medzilaborce,   

21.4.2008  - zverejnenie informácií na informačnej tabuli RÚVZ Humenné, osada Podskalka 
a osada Stakčín, 

21.4.2008  -  informácia  pre  cieľovú skupinu -  zdravotnícki  pracovníci  Nemocnice A.Leňa,  
n.o. Humenné, 

22.4.2008  -  relácia pre Humenskú televíziu, spracovaný materiál zverejnený na teletexte, 
22.4.2008  -  informácia   na webovej stránke  RÚVZ  Humenné,  
22.4.2008 - informačný materiál  a leták zaslaný na obecné úrady všetkých obcí okresov 

Humenné, Snina, Medzilaborce,  
22.4.2008 -  informačný materiál  a leták  na zverejnenie zaslaný  na ZŠ okresov  Humenné, 

Snina, Medzilaborce, 
23.4.2008  -  beseda, prednáška pre žiakov ZŠ Kudlovská,   
23.4.2008 -  informačný materiál poskytnutý dvom regionálnym denníkom - Podvihorlatské 

noviny  a Pod Vihorlatom,  
21.4.- 25.4.2008  - vakcinačná poradňa  pre verejnosť aj zdravotníckych pracovníkov  na odd. 

epidemiológie  RÚVZ Humenné,  
25.4.2008  -  prednáška pre pracovníkov RÚVZ Humenné.  
Spracovaný  vlastný leták, informačný materiál, prednáška. 

V roku 2008  sme poskytli  13 informácií pre tlač a televíziu. 
 
Epidemiologickú situáciu v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce v roku 2008 

môžeme hodnotiť ako  priaznivú vo výskyte infekčných ochorení. Hlásená bolo  iba 1 rodinná 
epidémia  salmonelózy.   

 
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.  

 
V roku 2008 sme viedli evidenciu rizikových prác za príslušný okres, región a SR 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. Rizikové práce boli prehodnotené: v okrese Humenné 
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bola vyradená z evidencie riziková práca v 4 organizáciách na 4 pracoviskách, v okrese Snina 
bola vyradená z evidencie riziková práca v 3 organizáciách na 3 pracoviskách.  Zaradenie do 
evidencie rizikových prác v roku 2008 evidujeme: v okrese Humenné do kategórie rizika 4. 
v 5 organizáciách na 11 pracoviskách a do kategórie rizika 3. v 7 organizáciách na 30 
pracoviskách. V okrese Snina bola zaradená riziková práca v 4 organizáciách v kategórii 
rizika 3. na 32 pracoviskách a v kategórii rizika 4. v 2 organizáciách  na 11 pracoviskách. 
V okrese Medzilaborce do evidencie rizikových prác kategórie rizika 3. bola zaradená v 5 
organizáciách na 10 pracoviskách a v kategórii 4. v 2 organizáciách na 7 pracoviskách podľa 
predchádzajúcich legislatívnych úprav. 

Celkom v roku 2008 evidujeme v kategórii rizika 3 rizikovú prácu v 52 organizáciách, 
v kategórii 4. v 17 organizáciách. V okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce je 
exponovaných celkom 2519 pracovníkov, z toho 864 žien. Z uvedeného celkového počtu je 
v okrese Humenné exponovaných 1762 pracovníkov, z toho 757 žien, v okrese Snina je to  
592 pracovníkov, z toho 105 žien a v okrese Medzilaborce ide o 165 pracovníkov, z toho sú 2 
ženy. 

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 112 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 2008 sme prešetrovali na základe  požiadaviek KPL Košice,  odd. PPL Prešov 9 
podozrení na chorobu z povolania, z toho 2 podozrenia na pracoviskách s rizikovou prácou.  

Pri výkone ŠZD sme sa zamerali na zabezpečovanie znižovania miery zdravotných rizík 
zamestnancov,  na vylepšenie  pracovného   prostredia, pracovných podmienok a spôsobu 
práce. Ukladali sme záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov. Bolo uložených 
16 záväzných pokynov. 

 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 

zamestnancov  (Zdravé pracoviská) 
      
V rámci  Európskej kampane „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ v rokoch 2008 – 

2009 sme pripravili článok do regionálnych novín Pod Vihorlatom s uverejnením informácie 
o Európskej kampani „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“. V článku sme verejnosť 
informovali aj o pripravovanej akcii Deň otvorených dverí „Zdravé pracoviská – hodnotenie 
rizík“. O tejto kampani  sme v  regionálnej káblovej televízii informovali verejnosť  o 
prebiehajúcej Európskej kampani a o pripravovaných aktivitách. Zabezpečili sme informáciu 
pre podniky a organizácie v našom regióne o Európskej kampani „Zdravé pracoviská – 
hodnotenie rizík“ a o pripravovaných aktivitách a to formou písomných informácií, besied 
a rozvozom propagačných materiálov v 13 podnikateľských subjektoch počas Európskeho 
týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V závode Nexis Fibers a.s., Humenné  sme 
vykonali priebežné podrobné  komplexné previerky s cieľom odstránenia alebo zabránenia 
vzniku rizík (objektivizácia pracovného prostredia – fyzikálne faktory, chemické faktory, 
práce s bremenami, práce so zobrazovacími jednotkami). Spolu s Poradenským centrom 
ochrany  a podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Humennom boli počas Európskeho týždňa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonané vyšetrenia zdravotného stavu zamestnancov 
z vybraných pracovísk, vrátane poskytnutia poradenskej služby.  

V rámci ŠZD sme vykonávali besedy, v ktorých sme upozorňovali na význam používania 
OOPP, zúčastňovanie sa na LPP a vylepšovanie pracovného prostredia technickými 
a organizačnými   opatreniami. Besedy  boli   vykonané najmä pri verejných previerkach OBP 
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 (19  besied) a pri ŠZD (36 besied). 
 
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 roku 2008 sme usmerňovali zamestnávateľov na  dodržiavanie legislatívnych úprav na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia  pri práci  najmä na zriaďovanie PZS v zmysle 
zákona č. 140/2008 Z. z. Zúčastňovali sme sa na previerkach bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci v závode Nylstar a.s. Humenné, Twista a.s. Humenné, Chemes a.s. Humenné, VSK 
a.s. Humenné a Prefil a.s. Humenné. Bolo vykonaných 5 spoločných previerok. Zvýšená 
pozornosť bola venovaná pracoviskám, ktoré boli  zaradené do 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. 

 
     V roku 2008  sme kontrolovali vykonávanie LPP pracovnou zdravotnou službou, 

najmä na pracoviskách zaradených do kategórie rizika 3. a 4.    
     Pri výkone ŠZD sme kontrolovali aj zabezpečenie PZS  a zistili sme zabezpečenie 

PZS v 27 organizáciách. Pri ŠZD sme tiež upozorňovali na zvýšenie miery uvedomenia si 
zdravotných rizík vyplývajúcich z nedôsledného posudzovania zdravotnej spôsobilosti na 
prácu. 

 
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 venovaná 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 a cenovo 
prístupnej vode a primeranej hygieny pre všetky deti (CEHAPE, WHO). 

V rámci plnenia uvedeného cieľa bolo v dozorovanom  regióne (okresy Humenné, 
Snina a Medzilaborce) vyšetrených 36 vzoriek podzemných vôd odobratých 
z individuálnych zdrojov vody. Z uvedeného počtu vyšetrených vzoriek bolo 23, t.j. 
63,8% vzoriek hodnotených ako nevyhovujúcich. Prekročenie stanovených limitov bolo 
zisťované hlavne v ukazovateľoch mangán, železo a mikrobiologických ukazovateľoch.  
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Osobitná pozornosť bola venovaná ukazovateľom dusíkového režimu. Z hľadiska 
nadlimitného obsahu dusíkatých látok v podzemných vodách bolo nevyhovujúcich 
9,37%. O výsledkoch boli prevádzkovatelia individuálnych zdrojov vody informovaní.   

Úloha bola aj súčasťou Programov a projektov ÚVZ SR na rok 2008. 
 

2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku  

 
V rámci posudkovej činnosti (§13 zákona č. 355/2007 Z.z.) boli dôsledne požadované aj 

návrhy opatrení na elimináciu negatívnych hlukov na životné prostredie a zdravie obyvateľov 
v blízkosti navrhovaných objektov. Osobitná pozornosť bola venovaná príprave výstavby 
preložky štátnej cesty I/745 Brekov – Humenné, kde v súčasnosti prebieha prerokovanie 
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

V priebehu roka neboli vykonané merania hluku v životnom prostredí. 
V predchádzajúcom roku sme zabezpečili objektivizáciu dopravného hluku v meste 
Humenné. Merania boli vykonané na Mierovej, Štefánikovej, Družstevnej a Ševčenkovej 
ulici. Z výsledkov merania dopravného hluku v meste Humenné realizovaných v spolupráci 
s RÚVZ so sídlom v Prešove vyplýva, že po vykonaných opatreniach (presmerovanie 
dopravných ťahov) došlo k miernemu zlepšeniu záťaže obytnej zástavby dopravným hlukom.   

 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 

vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečoval monitoring  a ŠZD v oblasti 

zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov v okresoch Humenné, Snina a 
Medzilaborce.  

V rámci vykonaného monitoringu 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 nevyhovujúce 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 nevyhovujúce. Prehľad o odobratých vzorkách a ich kvalite za 
jednotlivé okresy je uvedený v tabuľke:  

 
Počet  vzoriek Počet nevyhovujúcich vzoriek 

PM KM Fyz.- chem. Mikrobiol. Biologicky Celkovo 
Okres 

  abs. % abs. % abs. % abs. % 
Humenné 20 81 6 5,94 4 3,96 5 4,95 12 11,8 
Snina 7 24 2 6,5 2 6,5 3 9,7 7 22,6 
Medzilaborce 8 26 12 70,6 8 47,1 8 47,1 17 50,0 
Spolu 35 131 20 12,04 14 8,43 16 9,63 36 21,68

 
Z vykonaných skúšok vzoriek pitnej vody vyplynulo, že najvyššia závadnosť bola 

zisťovaná u mikrobiologických a biologických ukazovateľov, hlavne vo verejných 
vodovodoch okresu Medzilaborce.  Prekračovanie stanovených limitov bolo najmä 
v dôsledku nedostatočného zabezpečovania dezinfekcie vody, hlavne vo verejných 
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vodovodoch prevádzkovaných obcami. Za zistené nedostatky boli prevádzkovateľom 
vodovodov uložené sankcie vo forme náhrady nákladov za vyšetrenia. 

 
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.  
 
Úloha je plnená priebežne a dlhodobo a je súčasťou plnených Programov a projektov 

úradov verejného zdravotníctva SR a projektov vyplývajúcich z aktuálnych potrieb regiónu. 
Vyhodnotenie monitoringu kvality pitných vôd je uvedené v hodnotení plnenia úlohy č. 3. 
Úloha bola aj súčasťou Programov a projektov ÚVZ SR na rok 2008. 

 
V spádovej oblasti v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Humennom (okresy Humenné, Snina 
a Medzilaborce) boli v priebehu kúpacej sezóny 2008 pre verejnosť prevádzkované umelé 
netermálne kúpaliská v meste Humenné a v rekreačnej oblasti Sninské rybníky. 
V priebehu kúpacej sezóny v roku 2008 neboli zaznamenané vážnejšie nedostatky z hľadiska 
požiadaviek ochrany verejného zdravia. Kvalita vody vo väčšine vyšetrených ukazovateľov 
vyhovovala stanoveným MH. Kúpalisko v RO Sninské rybníky ostáva bez dobudovania 
úpravne vody s recirkuláciou naďalej problematické, hlavne z dôvodu nízkeho prietoku vody 
v potoku Bystrá v suchšom letnom období.  
Správy o pripravenosti kúpacej sezóny, jej priebehu a záverečná správa boli priebežne 
zverejňované v Informačnom systéme pre vody na kúpanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

207



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Komárne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208



 
 

 
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 31.12.2008 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 607 kontrol a ďalších 309 kontrol bolo vykonaných v rámci 
úradnej kontroly potravín podľa zák. č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov. Odobratých bolo 581 vzoriek poživatín, predmetov prichádzajúcich do styku  s 
potravinami, vody a kozmetických výrobkov. 

Správa z  úradnej kontroly potravín  za  rok  2008 bude zaslaná na  ÚVZ SR. 
 
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  2008 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. 
Spracované a vyhodnotené údaje za okres Komárno boli zaslané. 
 
4.  Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom   

nutričných látok 
 

RÚVZ so sídlom v Komárne nie je do plnenia úlohy zapojený. 
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5.  Podporovať legislatívne normy a pozitívne faktory vo výžive 
 

RÚVZ so sídlom v Komárne nie je do plnenia úlohy zapojený. 
 
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, 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. 

Odber vzoriek bol vykonávaný podľa Viacročného národného plánu úradnej kontroly 
potravín, k 31.12.2008 bolo odobratých 581 vzoriek, z toho z vyššie uvedených komodít  
bolo odobratých 66 vzoriek. 
     Správa v tejto súvislosti za rok  2008 bola zaslaná na ÚVZ SR. 
 
7.  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 2008. 

K 31.12.2008 zamestnanci RÚVZ so sídlom v Komárne odobrali 19 vzoriek 
kozmetických výrobkov pre deti a dospelých na stanovenie konzervačných látok, UV filtrov 
, farbív a potenciálnych alergénov vo vonnej kozmetike  
 
8.  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 

 
 Nakoľko v okrese Komárno nemáme žiadnu výrobňu potravín na osobitné výživové 

účely ani potravín pre dojčatá a malé deti, boli preventívne opatrenia 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 mykotoxíny 6 vzoriek /detská a dojčenská výživa / 
- na rezíduá pesticídov 2 vzorky /detská a dojčenská výživa / 
- na ťažké kovy 20 vzoriek /minerálna voda, pramenitá voda,/ 
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- na dusičnany a dusitany 55 vzoriek /detská a dojčenská výživa, minerálne a pramenité 
vody/   

 
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 29.4.2004 o úradných 
kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č.152/1995 Z.z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov 
RÚVZ so sídlom v Komárne nie je do plnenia úlohy zapojený.  

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

potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných systémov 
Spoločenstva, ako sú Rýchly vystražný 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 31.12.2008 vykonaný dozor v prípade 72 zdravotne 
škodlivých, príp. nebezpečných výrobkov.  V rámci vykonaných kontrol bol zistený výskyt 
jedného výrobku (jedlá soľ) .  
           
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 

 
Úlohy 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 

úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010 
 

Pracovníci oddelenia podpory zdravia (OPZ) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Komárne (RÚVZ v KN) v súvislosti s kampaňou „QUIT  and  WIN  2008“ 
realizovali / zabezpečili nasledovné aktivity: 
• propagáciu súťaže cestou regionálnej TV   
• distribúciu plagátov do vybraných úradov, firiem, športových a zdravotníckych zariadení  

a do všetkých predškolských a školských zariadení v okrese Komárno,  
• list praktickým lekárom pre dospelých a vybraným lekárom-špecialistom o pravidlách 

súťaže 
• kontaktovanie potencionálnych sponzorov (regionálne ceny) 

Od júna 2008 OPZ – v spolupráci s oddelením hygieny detí a mládeže (HDM) 
a s oddelením epidemiológie – začalo realizovať projekt primárnej prevencie HIV / AIDS 
s názvom „Hrou proti AIDS“. Cieľom projektu bolo poskytnúť mládeži možnosť netradičným 
spôsobom, t.j. hrou, osvojiť si základné vedomosti o možnostiach prenosu vírusu HIV a 
ostatných pohlavne prenosných infekciách, ochrane pred nežiaducim tehotenstvom  a 
premýšľať o vlastných postojoch a správaní v možných rizikových situáciách. Do projektu 
bolo zapojených 5 základných a stredných škôl v Komárne, celkovo 324 študentov. 

Nakoľko pracovníci OPZ venujú problematike sexuálnej výchovy prioritnú pozornosť, 
rozhodli sa pokračovať v modifikovanej verzii Projektu aj na 2 ďalších stredných školách 
okresu Komárno; do modifikovaného Projektu bolo zapojených celkovo 137 žiakov.    
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V roku 2008 OPZ pokračovalo v realizácii vlastného projektu „Zdravý životný štýl“, 
(Projekt „ZŽŠ“) ktorého cieľom je poskytnúť možnosť obyvateľstvu okresu Komárno 
oboznámiť sa so zásadami zdravého životného štýlu. Realizovaných bolo 9 prednášok  
celkovo pre 68 ľudí.  

V rámci Projektu bola poskytnutá aj ochutnávka zdravých jedál pre 180 pedagógov          
5 ZŠ v Komárne (ochutnávku finančne podporovalo Mesto Komárno). 

OPZ spolupracovalo so Združenou strednou školou obchodu a služieb v Komárne         pri 
riešení ich lokálneho projektu s názvom „Moderné stravovanie našich žiakov pre zdravie 
a vitalitu“. V rámci spolupráce vedúci OPZ v mesiacoch september a október realizoval        
12 prednášok pre celkovo 250 žiakov o zdravom životnom štýle v uvedenej škole (prednáška 
bola spojená s ochutnávkou zdravých jedál).        

   
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  

  
Projekt „Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia, zdravotno-výchovné 

pôsobenie u detí predškolského veku“ sa realizuje v 2 MŠ (MŠ Ul. kapitánova v Komárne 
a MŠ Ul. lesná v Kolárove). OPZ zabezpečilo vyplnenie výstupného dotazníka pedagógov, 
zabezpečujúcich projekt v uvedených predškolských zariadeniach. 

Nakoľko problematiku stomatohygieny malých detí OPZ pokladá za jednu z prioritných 
oblastí zdravotnej výchovy, pracovníci oddelenia sa rozhodli trvalo venovať uvedenej 
tematike zvýšenú pozornosť. Realizovaných bolo ďalších 9 prednášok vo vybraných MŠ a ZŠ 
v okrese Komárne, ktorých sa zúčastnilo 262 detí.   

Na začiatku projektu „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší 
ma, že žijem zdravo“ vedúci OPZ slovne informoval všetkých vedúcich klubov dôchodcov 
okresu KN (celkovo 13) o možnosti zúčastniť sa projektu. Vzhľadom na pasívny postoj 
starších ľudí k projektu, v apríli 2007 boli opäť informovaní všetky kluby o projekte vo forme 
listu. Vedenie Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Komárne oslovilo OPZ 
s prosbou realizácie prednášky o zdravom životnom štýle pre ich členov. Prednáška bola 
realizovaná v mesiaci november v Klube dôchodcov v Komárne, prednášky sa zúčastnilo   19 
osôb.   

Z príležitosti Svetového dňa zdravia OPZ organizovalo súťaž výtvarných prác detí 1. a 2. 
stupňa ZŠ na tému „Zdravý životný štýl očami detí“. Do súťaže bolo poslaných 52 
výtvarných prác z 3 ZŠ. V mesiacoch september a október 2008 OPZ organizovalo výstavu 
výtvarných prác v Knižnici Józsefa Szinnyeiho, Ul. Eötvösa 35 v Komárne.  

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pripravila celoeurópsku 
informačnú kampaň zameranú na hodnotenie rizík. RÚVZ v KN organizoval Deň otvorených 
dverí  „Zdravé pracoviská“  dňa 24.10.2008. Z príležitosti dňa otvorených dverí  zamestnanci 
OPZ a oddelenia preventívneho pracovného lekárstva oboznamovali 22 zástupcov 
zamestnávateľov o informačnej kampani „ZDRAVÉ PRACOVISKÁ,  DOBRÉ  PRE TEBA, 
DOBRÉ PRE PODNIK“, zároveň poskytovali odborné informácie o platnej právnej 
legislatíve týkajúcej sa vytvorenia vyhovujúceho pracovného prostredia, poradenstvo v oblasti 
odvykania od fajčenia a v otázkach zdravého životného štýlu.   

Vedúci OPZ sa dohodol s primármi interného a neurologického oddelenia Všeobecnej 
Nemocnice FORLIFE n. o. v Komárne na propagácii Poradenského centra ochrany a podpory 
zdravia (PCOaPZ) príbuzným pacientom, ktorí prekonali infarkt srdca alebo náhlu cievnu 
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mozgovú príhodu cestou pozvánok. Pozvánky do PCOaPZ dostávajú všetci pacienti, ktorí 
boli hospitalizovaný na uvedených oddeleniach kvôli vyššie uvedeným diagnózam.       

       
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 

 
V oblasti spolupráce s médiami OPZ vykazuje nasledovné aktivity: 
• v mesiaci apríl 2008 bola propagovaná kampaň „Quit and Win 2008“ cestou regionálnej 

televízie  
• v mesiaci november v regionálnom dvojtýždenníku Komárňanské Listy a v regionálnom 

týždenníku Delta bol zverejnený článok s názvom „ Chrípka a jej prevencia“   
• na internetovej stránke regionálneho dvojtýždenníka Komárňanské Listy boli 

propagované resp. zverejnené nasledovné informácie: 
• deň otvorených dverí pri príležitosti: 
• Svetového dňa vody 
• Svetového dňa zdravia 
• Európsky imunizačný týždeň 
• Riziká tetovania black „čiernou“ henou 
• Výstava v Knižnici J. Szinnyeiho v Komárne s názvom „Zdravý životný štýl očami 

detí“ 
• Výskyt bacilárnej dyzentérie v okrese Komárno 
• Chrípka a jej prevencia   

Na internetovej stránke RÚVZ v KN boli propagované resp. zverejnené nasledovné 
informácie: 
•    deň otvorených dverí pri príležitosti  
• Svetového dňa vody 
• Svetového dňa zdravia 
• Európsky imunizačný týždeň 
• Riziká tetovania black „čiernou“ henou 
• Informačná kampaň na ochranu zdravia pred slnečným žiarením. 
Na uvedených stránkach sú nepretržite prístupné aj informácie o aktivitách PCOaPZ.               
Slovenská nadácia srdca odštartovala dňa 10. júla 2008  projekt „Lekári vyrážajú do 
ulíc." Lekári a zdravotné sestry počas mesiacov júl a august 2008 s „Autami zdravého 
života“  navštívili na celom Slovensku 42 miest, vrátane vybraných festivalov, moto 
akcií a aquaparkov, merali tlak, cholesterol a CO vo vydýchnutom vzduchu. Lekári 
okrem meraní informovali záujemcov o hodnotách optimálneho krvného tlaku, správnej 
hladiny cholesterolu a stupni CO vo vydýchnutom vzduchu u fajčiarov. Pracovníci OPZ 
realizovali vyšetrenie hladiny cholesterolu a meranie tlaku krvi u 130 obyvateľov 3 
miest Južného Slovenska - Komárno, Hurbanovo, Štúrovo.  

V mesiaci október OPZ spolupracovalo s Ligou za duševné zdravie SR pri  realizácii 
kampane „Dni nezábudiek“ v okrese Komárno. Pracovníci OPZ koordinovali predaj  
nezábudiek v 3 mestách – v Komárne, v Hurbanove a v Kolárove. Akcie sa zúčastnili žiaci 
a profesorky 5 stredných škôl  

V mesiaci december OPZ spolupracovalo s Univerzitou J. Selyeho v Komárne pri 
organizácii medzinárodného futbalového turnaja v Komárne. Vedúci OPZ zabezpečoval 
meranie tlaku krvi, meranie obvodu pása a bokov účastníkom turnaja, po skončení merania 
prezentoval účastníkom výsledky ako aj krátku prednášku o uvedených dvoch rizikových 
faktoroch srdcovo-cievnych ochorení.  
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Pracovníci OPZ v roku 2008 realizovali 51 prednášok pre celkovo 1212 ľudí rôznej 
vekovej kategórie na témy: sexuálna výchova, AIDS, prevencia drogových závislostí a zdravé 
stravovanie.  

V roku 2008 OPZ pripravilo a distribuovalo 259 ks plagátov, ďalej zabezpečilo aj 
distribúciu 295 ks plagátov a 1000 ks skladačiek dodaných z ÚVZ SR resp. z iných zdrojov.    

    
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnených 

skupín populácie 
 

Vedúci OPZ – má atestáciu I. st. z psychiatrie – realizuje v priestoroch PCOaPZ 
poradenstvo v oblasti duševného zdravia podľa dohody s klientmi na rôzne témy (depresia, 
závislosti, zvládanie stresu). Realizovaných bolo 63 rozhovorov.     

Asistent OPZ je tvorcom webovej stránky Materského centra Eszter (MCE) v meste KN. 
MCE kvôli minimálnej návštevnosti od jarných mesiacov prakticky nefungoval. Od 
jesenných mesiacov vedúci OPZ sa opakovane stretol s vedúcou MCE s cieľom plánovania 
spolupráce v oblasti podpory a rozvoja zdravia mamičiek a detí. V mesiaci november 2008                   
bol realizovaný výjazd PCOaPZ, vyšetrených bolo 11 mamičiek. V mesiaci december vedúci 
OPZ realizoval prednášku o zdravom životnom štýle v MCE. OPZ v spolupráci s územným 
spolkom Slovenského červeného kríža má naplánovanú prednášku o poskytovaní prvej 
pomoci pre rodičov navštevujúcich MCE na začiatok budúceho roka.           

Vedúci OPZ navštívil aj ďalšie materské centrum (MC) - Materské centrum Mackó 
Kuckó Kolárovo. Pri návšteve bolo konštatované, že uvedené MC funguje skôr ako detské 
jasle. Vedúci OPZ a vedúca MC sa dohodli, že OPZ bude distribuovať informačné materiály 
do centra, resp. vedúca MC bude realizovať prieskum medzi rodičmi o event. záujme 
o prednášku na vybranú tému.  

OPZ v spolupráci s oddelením HDM zmapovalo hygienickú situáciu rómskeho 
obyvateľstva v okrese KN. Zisťovanie prebiehalo v prvom kole vo forme telefonického 
zisťovania počtu rómskeho obyvateľstva v danej obci resp. v meste. V prípade existencie 
uvedenej minority v tom-ktorom meste či obci, vedúci uvedených oddelení navštívili 
kompetentné osoby obcí resp, miest s cieľom zisťovania hygienickej situácie uvedenej 
menšiny. Zistené údaje majú slúžiť zefektívneniu aktivít v oblasti podpory a rozvoja zdravia.     

      
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.   

 
7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť 

a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 

Pracovníci PCOaPZ v roku 2008 vyšetrili 288 klientov, realizovali 17 výjazdov                 
do vybraných škôl, úradov, firiem a materského centra 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  
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 OPZ zabezpečilo informovanie študentov Univerzity H. Selyeho v KN o projekte „Zdravý 
životný štýl“ vo forme letákov. Vedúci OPZ realizoval prednášku o zdravom životnom štýle 
pre 40 študentov prvého ročníka pedagogickej fakulty univerzity v mesiaci november 2008.  
 

- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia  
 

Pracovníci OPZ každý rok realizujú prednášky na vnútroústavnom seminári RÚVZ v KN. 
V roku 2008 vedúci OPZ realizoval prednášku s názvom „Nelátkové závislosti a možnosti ich 
prevencie“.  
 
K otázke vzdelávania pedagógov:   
 
• 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. prednášky o zdravom životnom štýle pre študentov prvého ročníka pedagogickej 

fakulty Univerzity H. Selyeho v KN. 
• OPZ spolupracovalo s okresnou koordinátorkou prevencie drogových závislostí v okrese 

Komárno a s Regionálnym osvetovým strediskom pri organizácii seminára pre 
koordinátorov prevencie drogových závislostí na základných a na stredných školách 
okresu KN. Vedúci OPZ a asistent prezentovali prednášku o prevencii látkových a 
nelátkových závislostí. 

    
- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia: 
 

Viď. : 1.   úloha č. 1 - projekt „Zdravý životný štýl“ 
2. prednášky pracovníkov OPZ pre obyvateľstvo okresu Komárno 
 

11. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 
s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 

 
V roku 2008 boli naplánované nasledovné aktivity:   
• Propagovať projekt „Quit and Win 2008“ - splnené 
• 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 – splnené 

• 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   
• Kontaktovať riaditeľku Regionálneho osvetového strediska v Komárne s cieľom 

spolupracovať v oblasti primárnej prevencie, najmä v oblasti prevencie závislostí - 
splnené   

• Pokračovať v aktivitách poradne podpory zdravia (RÚVZ, výjazdy, spolupráca s hygienou 
výživy) – splnené 

• Zriadiť poradňu na podporu duševného zdravia – splnené 
• Spolupracovať s materskými centrami v okrese Komárno – splnené  
• Spolupracovať s Ligou za duševné zdravie v Bratislave pri organizácii akcie „Dni 

nezábudiek“ – splnené   
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• Realizovať aktivity pri príležitosti významných dní a aktivity so zameraním na témy 
a termíny odporúčané SZO – splnené 

• Spolupracovať s médiami - splnené 
• 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) – splnené 
• Realizovať pracovné stretnutie s riaditeľmi zdravotných poisťovní za účelom získania    
      sponzoringu na naše aktivity – splnené   
• Osloviť spoločné školské úrady a centrá voľného času za účelom spoluorganizácie  
      prednášok o zdravom životnom štýle v okrese Komárno – splnené 
• Realizovať prednášky o zdravom životnom štýle, sexuálnej výchove o prevencii závislostí  
      resp. podľa dohody v školských zariadeniach – splnené 
• Zvýšenú pozornosť venovať obyvateľom so sociálne nízkym statusom – splnené  
 
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. 

 
Plnenie : 

Zamestnanci oddelenia HDM vykonali  89 ŠZD v predškolských a školských 
zariadeniach so zameraním na  zvyšovanie  štandardu  školského  stravovania, systému 
HACCP a ostatných štandardov 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. Pri nedodržaní hygienických 
zásad v školských bufetoch a v zariadeniach školského stravovania  sme  uplatnili sankcie 
formou pokút v hodnote 2.500,- Sk. 
- Vykonávaním mikrobiologickej kontroly pripravených jedál prispievame ku skvalitneniu 
školského stravovania u detí predškolského veku a školskej mládeže ako aj žiakov 
a študentov.K hodnotenému obdobiu sme odobrali na mikrobiologické vyšetrenie  v zmysle 
Potravinového kódexu SR.55 vzoriek,ktoré vyhovovali kritériám PK SR.  Zároveň sme 
zisťovali kvalitu hygienickej úrovne pripravovanej stravy a prostredia v zariadeniach 
školského stravovania sterovou metódou zisťovaním mikrobiologických ukazovateľov.Z 13 
odobratých vzoriek všetky vyhovovali hygienickým zásadám.  
 
Záver : úloha sa plní priebežne s termínom kontroly do 31.03. kalendárneho roka 
 
 2. Podporovať  rozvoj  školského  stravovania  tak, aby  vyhovovalo  zásadám  
zdravej  výživy 
 
Plnenie : 
- V rámci kompetencií sme vytvárali podmienky pre rozvoj školského stravovania 
zabezpečením hygienických a zdravotne vyhovujúcich prevádzok zariadení školského 
stravovania. 
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- Pre potreby Krajského školského úradu v Nitre sme vypracovali a predniesli prednášky na 
tému „ Legislatívne zabezpečenie školského stravovania a význam pitného režimu pre deti a 
mládež“, ktoré boli prednesené na porade vedúcich zariadení školského stravovania v 
Komárne  dňa 11.06.2008. 
- Podieľame sa na preskúšavaní odbornej spôsobilosti v epidemicky závažnej činnosti 
v potravinárstve v rámci RÚVZ s dôrazom na pracovníkov ZŠS. 
V prvom polroku bolo preskúšaných  5 zamestnancov zariadení školského stravovania 
s cieľom zvýšiť kvalifikačnú úroveň zamestnancov, ktorí sa podieľajú na príprave stravy a 
zvýšiť tak úroveň školského stravovania, ostatní pracovníci boli preskúšaní v uplynulom 
období.    
- Pripravili sme článok „Kontrola školského stravovania“, ktorý bol uverejnený v publikácii 
LFUK Bratislava – Nové trendy vo výžive detí. V regionálnej tlači Komárňanské listy sme 
uverejnili článok „ Odborníci hodnotili úroveň stravovania v školských zariadeniach “ .  
-  Na vyžioadanie Nitrianskeho samosprávneho kraja /Iveta Svetlanská sme vypracovali 
správu o plnení úloh v rámci projektu „ Súčasný stav výživy a výskyt obetity u detí od 6 – do 
15 rokov života vo vybraných regiónoch Slovenska /2006 -2009 /, v ktorom sme plnili 
koordinačnú úlohu v rámci zainteresovaných RÚVZ v SR / 14.10.2008 /.   
 
Záver : úloha sa plní priebežne s termínom kontroly do 31.03. kalendárneho roka 
 
3.  Podporovať   konzumáciu   mlieka  a  mliečnych  výrobkov  v  rámci   školského  

stravovania 
 
Plnenie : 
-  Mliečny školský program je v okrese Komárno realizovaný celoplošne k ZŠ a MŠ na území 
mesta Komárno s počtom 1811 žiakov  ZŠ a 780 detí MŠ – spolu 2591 detí, formou 
podávania mlieka k obedu. Mlieko je rozdeľované pracovníčkami zariadenia školského 
stravovania z 1 l obalov tetra pakového  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. 
   V ZŠ Imeľ realizujú mliečny program tzv.formou mliečnej školskej ligy, ktorú organizuje 
firma DANONE. Počty žiakov, ktorí sa zúčastňujú na uvedenom programe je variabilný a nie 
je možné  určiť  presný  počet  žiakov, ktorí  uvedenú  formu  doplnkovej  stravy  využívajú.    
 
Záver : úloha sa plní priebežne s termínom kontroly do 31.03. kalendárneho roka 

 
4. Podporiť  pitný  režim  preferovaním  zdravotne  vyhovujúcich  nápojov 
 
Plnenie : 
-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.       
- 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,prostredníctvom nápojových automatov. 
- Žiakom a študentom je ponúkaný k hlavnému jedlu čaj,mlieko, alebo riedené ovocné 
koncentráty. 
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Záver : úloha sa plní priebežne s termínom kontroly do 31.03. kalendárneho roka 
 
5.  Podporovať  napľňanie  bodov  vládneho  Programu boja proti drogám a 

drogovým   závislostiam 
 
Plnenie : 
-  Zabezpečili sme odbornú stáž študentky NEW York Univerzity Alexis Burakoff, s ktorou 
pripravujeme spoločný projekt – „Pasívne fajčenie v rodinách a jeho vplyv na detský 
organizmus “.  
 
- 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. 
 
Záver : úloha sa plní priebežne s termínom kontroly do 31.03. kalendárneho roka 
 
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 : 
- Oddelenie HDM sa zapája každoročne do prieskumu ESPAD / Európsky prieskum 
o alkohole a drogách/ , ktorý má pokračovať aj v roku 2008. Pričom budeme plniť úlohy 
podľa zadávateľa projektu. 
-  Na začiatku roku 2008 sme obdržali  výsledky projektu ESPAD za rok 2007 v rámci celej 
SR.V našich podmienkach bol projekt realizovaný v Súkromnej strednej odbornej škole 
s VJM v Kolárove  u 141 respondentov dotazníkovou metódou. 
- Vyjadrili sme sa k dotazníku pilotnej štúdie „Užívanie inhalačných látok mladých ľudí pre 
Nadáciu otvorenej spoločnosti v Bratislave.  
 
Záver : úloha sa plní priebežne s termínom kontroly do 31.03. kalendárneho roka 
 
E. POLITIKA   KONTROLY   TABAKU  A  PREVENCIA   FAJČENIA 
 
Úlohy 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov  
 
Plnenie: 

Prevencia fajčenia   a kontrola tabaku je  jedna z prioritných oblastí verejného   
zdravotníctva 
Dodržiavanie povinností stanovených  platnou legislatívou je sledované najmä pri výkone    
štátneho zdravotného dozoru. Celkom bolo vykonaných 684 kontrol zameraných na 
dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov v zariadeniach dozorovaných pracoviskami 
RÚVZ.       
V záujme zvýšenie pozornosti problematiky fajčenia mladej generácie bola realizovaná výzva 
všeobecným lekárom pre deti a dorast vo forme listu. 
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Pri príležitosti  „Medzinárodného  dňa bez fajčenia“  bola pripravená nástenka na aktuálnu 
tému v priestoroch RÚVZ  Komárno  
                                                                                        
Záver  Úloha sa plní priebežne vždy   k 31. decembru  kalendárneho roka 

.  
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 2008 a informovaní o zmenách oproti predchádzajúcim obdobiam. 
Upovedomení boli aj o nových očkovacích látkach a možnostiach dobrovoľného 
očkovania proti vybraným prenosným chorobám. V súvislosti s nadchádzajúcou 
chrípkovou sezónou bola laická i odborná verejnosť opätovne informovaná o potrebe 
a význame očkovania proti chrípke.  Lekári boli informovaní  aj o očakávaných zmenách 
týkajúcich sa povinného očkovania v pripravovanej novele Nariadenia vlády SR č. 
337/2006 Z. z.  o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení,  

- oddelenie epidemiológie sa aktívne zapojilo do kampane Európskeho imunizačného 
týždňa, ktorý sa konal v apríli 2008, 

- lekári prvého kontaktu boli opakovane upozornení na povinnosť hlásenia očkovacích 
výkonov vždy za uplynulý kalendárny mesiac v rámci prípravy na vytvorenie registra 
očkovancov, 

- sledovanie realizácie očkovania, skladovania očkovacích látok na jednotlivých 
ambulanciách, dodržiavania chladového reťazca, vybavenosť chladničkami a teplomermi, 
vedenia dokumentácie o očkovaní, sledovanie dočasných i trvalých kontraindikácií 
v prípade nezaočkovanosti bolo realizované priebežne ako aj v rámci celookresnej 
kontroly očkovania  k 31.8.2008.  

 
2.  Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenie ostatných úloh 

Imunizačného programu v SR.  
 
- vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti podľa jednotlivých obvodov praktických 

lekárov a spracovanie číselného sumáru o počte zaočkovaných bolo realizované v rámci 
kontroly očkovania k 31.8.2008. Zaočkovanosť vo všetkých pediatrických obvodoch 
okresu je viac ako 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 2008 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 46 rozhodnutí na uvedenie priestorov do 
prevádzky a z toho  9 rozhodnutí na zriadenie chránených pracovísk. 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 58 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 643.   
         Vykonávala sa objektivizácia rizikového faktoru hluk  a zváračského pevného aerosólu. 
Bolo vydaných 9 určení rizikovej profesie v kategórií rizika č.3. Dodržiavanie nariadenia 
vlády SR č. 253/006 Z.z. bolo dozorované v 5 prípadoch pri prácach so stavebným 
materiálom obsahujúcim azbest.  
                   V 60 prípadoch bol vykonaný prieskum informovanosti zamestnancov o 
rizikových  faktoroch v pracovnom prostredí, na pracoviskách s výskytom hluku. Sledovali sa 
pracoviská s výskytom chemických faktorov v pracovnom prostredí, ŠZD  bol vykonaný 
v počte 109. Na týchto pracoviskách sú vypracované prevádzkové poriadky a požaduje sa aj 
vypracovanie  posudku o riziku. Štátny zdravotný dozor v počte 9 bol vykonaný na lôžkových 
odd. FORLIFE  n.o.Všeobecná nemocnica Komárno so zameraním na intravenósnu aplikáciu 
cytostatík. Boli dozorované aj neštátne zdravotnícke pracoviská v počte 2 na ktorých sa 
aplikujú cytostatiká. Nedostatky neboli zistené.  
         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 61 prípadoch. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 

zdravia zamestnancov / zdravé pracoviská /.  
 
RÚVZ Komárno nie je zaradený do uvedeného programu. 
V rámci európskej kampane „ Zdravé pracoviská hodnotenie rizík“boli sprístupnené 
podrobnosti ohľadne kampane na internetovej stránke RÚVZ so sídlom v Komárne. Bolo 
rozoslaných 48 prípisov pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, v ktorom boli 
informovaní, že dňa 24.10.2008 sa koná deň otvorených dverí na RÚVZ Komárno. Na tomto 
podujatí sa zúčastnilo 26 zástupcov väčších organizácií okresu. Bol poskytnutý materiál 
s tematikou   „ Zdravé pracoviská hodnotenie rizík “.  
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru od mesiaca september 2008 priebežne pokračujeme 
v propagovaní  kampane. 
Akcia bola organizovaná v spolupráci s oddelením výchovy zdravia. 
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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 / zvaračský pevný aerosól / v kategórií rizika č.4 boli 
prekontrolované a prejednané so zamestnávateľom navrhnuté opatrenia na zníženie miery 
rizika.  
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 

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

 
          Pri výkone štátneho zdravotného dozoru u každej kontrolovanej organizácii sme sa 
zameriavali na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby . Zatiaľ v okrese 42 organizácií má 
uzavretú zmluvu na výkon PZS. V priebehu  roka 2008 najväčšie organizácie s rizikovými 
profesiami v kategórií rizika č.3 a 4 uzavreli zmluvy s firmami zabezpečujúcimi PZS. 
 
H.     OBLASŤ   HYGIENY   ŽIVOTNÉHO   PROSTREDIA 
 
Úlohy 
 
1. Realizovať  Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III . 
 
Plnenie: 
           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.  
Vykonáva 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 31.11.2008 bolo v rámci monitoringu odobraných spolu 205 vzoriek pitných vôd 
z verejných vodovodov v okrese. Na základe vykonanej analýzy  možno uviesť, že  
prekročenie stanovených  fyz.-chem. ukazovateľov kvality vody predstavuje 16,58  % vzoriek 
vody a mikrobiologická závadnosť len nepatrných 0,97 %. Prekročené boli  ukazovatele 
kvality vody, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať senzorickú kvalitu vody – amónne ióny, 
farba, mangán, železo. V jednom prípade bolo zistené na odbernom mieste u spotrebiteľa 
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(Bodza) prekročenie limitnej hodnoty olova na rozvodnej sieti (stará budova), ihned bolo 
uložené nápravné opatrenie .Poškodenie zdravia  požívaním alebo používaním pitnej vody 
v regióne nebolo zistené 
          V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobraných 18 vzoriek, z toho 3 vzorky 
z verejných obecných studní. V prípade obecných verejných vodných zdrojov bol každý 
prevádzkovateľ vyzvaný na plnenie povinností uložených vyššie citovanou legislatívou. Po 
zhodnotení  situácie a na základe vykonaných analýz odobratých vzoriek vody došlo k 
poklesu využívania týchto zdrojov vody,  obec upozornila obyvateľov na nevhodnosť ich 
využívania na pitné účely.  
          Čo sa týka kvality vôd na kúpanie, vykonaný bol monitoring prírodných kúpalísk 
a umelých kúpalísk. Kvalitu vody prírodných rekreačných vôd  sme monitorovali 
v mesačných intervaloch podľa ich využívania, v troch lokalitách, celkom bolo odobraných 
20 vzoriek. Podľa vykonaných lab. analýz  nevyhovujúce sú ukazovatele fyz.-chemické – 
farba, priehľadnosť, fenoly. Z mikrobiologických ukazovateľov len  ojedinele bol evidovaný 
zvýšený rozvoj rias. 
Na umelých kúpaliskách  bolo odobraných spolu 131 vzoriek na fyz.-chemickú, 
mikrobiologickú a biologickú analýzu vôd na kúpanie. Na základe previerky  celkového stavu 
objektov a zariadení  umelých kúpalísk  a výsledkov lab. analýz  napúšťacej vody  pre bazény  
bol vydaný súhlas na otvorenie sezóny na všetkých  kúpaliskách. V zmysle platnej legislatívy 
sa naďalej monitoruje kvalita bazénových vôd a prijímajú  sa   konkrétne opatrenia na 
odstránenie  zistených  nedostatkov.  
 
Záver: Úloha sa priebežne a trvale plní 

     
3.      Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním    
        pitnej vody a využívaním prírodných vôd na kúpanie  
 
Plnenie  :     
    Úloha plnená v rámci výkonu ŠZD nad hromadným zásobovaním obyvateľstva                        
pitnou vodou a využívaním prírodných vôd na kúpanie.  
Na web stránku RÚVZ so sídlom  v Komárne  boli zverejnené základné informácie o situácii 
na tomto úseku z pohľadu orgánov verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia 
spotrebiteľov i rekreantov.   
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.  
        Prevádzkovatelia obecných verejných studní ( Obce) boli písomne, osobitným podaním 
vyzvaní na plnenie povinností , ktoré pre nich vyplývajú z nariadenia vlády č.354/2006 Z.z.. 
Obecné vodné zdroje, ktorých voda v súčasnosti  nespĺňa kritéria pre pitnú vodu boli 
označené tabuľou nepitná voda.  
Poškodenie zdravia osôb v súvislosti so spotrebou pitnej vody a využívaním vody na  kúpanie 
nebolo zistené. 
 
 Záver: Úloha sa priebežne a trvale plní 
 
4.     Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie  
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Plnenie:      
Vykonáva sa monitoring pitných vôd u spotrebiteľa  podľa celoročného plánu odberu  pitných 
vôd. Bola vypracovaná výročná správa na základe celoročných výsledkov laboratórnych 
rozborov odobratých vzoriek a spracovaných programom VYDRA .Celkom bolo  odobraných 
170 vzoriek kontrolného minotoringu  a 35 vzoriek preverovacieho monitoringu z verejných 
vodovodov v okrese. Na základe vykonanej analýzy  možno uviesť, že prekročenie 
stanovených  fyz.-chem. ukazovateľov kvality vody predstavuje 16,58  % vzoriek vody 
a mikrobiologická závadnosť 0,97 %. 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 20 vzoriek. Podľa vykonaných lab. analýz  nevyhovujúce sú ukazovatele 
fyz.-chemické a biologické.   
Na umelých kúpaliskách  bolo odobraných spolu 131 vzoriek na fyz.-chemickú, 
mikrobiologickú a biologickú analýzu vôd na kúpanie. Na základe previerky  celkového stavu 
objektov a zariadení  umelých kúpalísk  a výsledkov lab. analýz  napúšťacej vody  pre bazény  
bol vydaný súhlas na otvorenie sezóny na všetkých  kúpaliskách.  
 
Záver: Úloha sa priebežne a trvale plní 

  
I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA ŽIVOTNÝCH PODMIENOK 
 
Úlohy 
 
3. Zabezpečovať činnosť národných referenčných centier vo verejnom zdravotníctve 

v oblasti objektivizácie faktorov životných podmienok  
     
Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae  
 
Plnenie 
- Vykonáva základnú a nadstavbovú diagnostiku baktérií z čeľade Vibrionaceae (Vibrio,    

Plesiomonas, Aeromonas), reidentifikáciu kmeňov zaslaných   z  jednotlivých   laboratórií 
SR z úseku mikrobiológie životného prostredia, ako aj klinickej mikrobiológie.  
K hodnotenému obdobiu sme selektívnymi kultivačnými mikrobiologickými metódami 
vyšetrovali vzorky povrchových vôd riek Dunaj a Váh a štrkoviskových jazier v okolí 
Komárna (234). Celkove sme počas roku 2008 vyšetrili 3391 vzoriek, z ktorých sme 
izolovali 224 kmeňov Vibrio cholerae non O1, 124 kmeňov Aeromonas sp. a 147 kmeňov 
Plesiomonas shigelloides.  

- Reidentifikovali sme cytochromoxidáza pozitívne kmene z čeľade Vibrionaceae pre 
Oddelenie MŽP RÚVZ so sídlom v Nitre ako Vibrio parahaemolyticus, ktorý bol pôvodne 
izolovaný zo žraločieho mäsa. Rovnako sme identifikovali kmene zaslané z Oddelenia 
klinickej mikrobiológie NsP Martin, pôvodne izolované zo stolice hnačkového ochorenia 
s výsledkom Aeromonas veroni biotyp sobria. 

- 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 prezentácii Národných referenčných centier pod gestorstvom hlavného hygienika 
vedúci NRC predniesol prednášku Mikrobiologická diagnostika cholery v zmysle 
Rozhodnutí Európskej Komisie č. 2002/253/ES a 2003/534/ES. 
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- Vedúci NRC vykonal informačnú prednášku Analýza tvorby biofilmu u nozokomiálnych 
kmeňov určenú pre vedúcich oddelení MŽP RÚVZ v SR na poradnom zbore hlavných 
odborníčok pre MŽP na tému Projekty realizované NRC pre Vibrionaceae.  

- V spolupráci s oddelením epidemiológie sme vypracovali poster  História epidémie 
cholery, ktorý bol prezentovaný na stretnutí NRC organizovanom Slovenskou 
epidemiologickou asociáciou. 

 
Záver:  Úlohy sa plnia priebežne s termínom kontroly  31.03. kal. roku 
 
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 odborným 
zabezpečeniam postgraduálneho vzdelávania 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. V roku 

2008 sme zabezpečili odbornú prax pre dvoch  študentov  FZSP Trnavskej univerzity odboru 
verejné zdravotníctvo. Jedna lekárka absolvovala na našom úrade odbornú prax v rámci 
špecializačného štúdia. Naši pracovníci si zvyšujú a prehlbujú kvalifikáciu v súlade 
s potrebami organizácie štúdiom na SZU v Bratislave resp. sú zaradení  SZÚ do 
špecializačného štúdia v rámci svojho odboru.  

V roku 2008  dve zamestnankyne sú poslucháčkami  2.ročníka  a jedna tretieho  
ročníka bakalárskeho štúdia SZU v Bratislave - Verejné zdravotníctvo a 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.355/2007Z.z. a č.152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov na území 
Košice I.,II.,III.,IV. a Košice okolie. 

Pre výkon štátneho zdravotného dozoru (ďalej len ŠZD) a úradnej kontroly potravín 
(ÚKP) na rok 2008 bol na odbore HV vypracovaný Plán výkonu ŠZD a úradnej kontroly 
v evidovaných potravinárskych zariadeniach ( 3518 ) s frekvenciou podľa zaradenia do 
kategórie podľa rizikovosti (V kategórií) a plán odberu vzoriek potravín a pokrmov ( 
plánovaných bolo 1806, vyšetrených 2067 ).  

Zároveň boli v rámci ŠZD priebežne vybavované žiadosti (návrhy) fyzických 
a právnických osôb na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky  
Vydaných bolo 500 súhlasných rozhodnutí, .  
            Plnenie úloh: 
Plnenie úloh  vyplývalo z materiálov: 
-  z Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín na roky 2007-2011   
aktualizovaného na rok 2008 (MANCP) zaslanom ÚVZ SR realizovaného formou odberu 
vzoriek potravín, pokrmov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami odoberané 
z hľadiska možného chemického alebo mikrobiologického rizika. 
     Zároveň  bola plnená mimoriadna úloha:  kontrola  zariadení zimnej turistickej sezóny 
a čerpacích staníc vrátane motorestov . 
          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 2008 bolo zamestnancami odboru hygieny výživy vykonaných spolu 2223  
kontrol . 

Štátny zdravotný dozor 
 Pri výkone štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania  v 

rámci kontrol boli vo väčšine prípadoch zisťované menej závažné nedostatky  týkajúce sa  
prevádzkovej  hygieny,  starostlivosti o požívatiny, osobnej hygieny zamestnancov, ktoré boli 
prevažne podobného charakteru ako v predchádzajúcom období, až na niekoľko prípadov  so  
závažnými nedostatkami, čo bolo riešené uzatvorením prevádzky na mieste, resp. uložením 
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (uvedené v bode opatrenia). V porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím došlo zo strany prevádzkovateľov k  zlepšeniu zabezpečeniu 
podmienok uchovávania požívatín a finálnych výrobkov resp. pokrmov, v mnohých 
prípadoch bola doplnená chýbajúca dokumentácia zásad správnej výrobnej praxe a  evidencia 
z nich vyplývajúca. V niektorých prípadoch však naďalej absentuje kompletná evidencia  
o sanitácii (napr. chýba evidencia o týždennej sanitácii, o vykonávaní vstupných resp. 
preventívnych lekárskych prehliadkach) . 

Pretrvávajúcim problémom v niektorých potravinárskych prevádzkach v okrese Košice-
okolie, napr. v lokalite Čaňa a Geča,  ktoré sú zásobované vodou z vlastného vodného zdroja,  
je nevyhovujúca kvalita vody z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty 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 
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atestu o vodotesnosti žumpy, nezabezpečenie tečúcej teplej vody k umývadlám v predsieňach 
záchodov pre konzumentov.  
Úradná kontrola potravín 

 Úradná kontrola potravín bola realizovaná v zmysle nariadenia ES č.882/2004 EP 
a Rady a zákona 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (posledná novela 
zákona nadobudla účinnosť 1. mája 2007). 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 a pri plnení stanovených úloh. Pri výkone dozoru boli sledované podmienky výroby, 
skladovania a uvádzanie potravín do obehu, dodržiavanie podmienok prevádzkovej hygieny, 
osobnej hygieny zamestnancov, kontrola dokumentácie súvisiacej s potravinárskou činnosťou 
vrátane správnej výrobnej praxe a sledovanie zdravotnej bezpečnosti potravín.  

 
Najčastejšie zisťované nedostatky  v zariadeniach spoločného stravovania: 
-     v skladovaní potravín : 
– uchovávanie nezlúčiteľných druhov potravín (tepelne opracované s tepelne 

neopracovanými), 
– prekročenie teploty v chladených skladoch  potravín, v ktorých boli uchovávané suroviny 

a polotovary na prípravu pokrmov,  
– zmrazovanie surovín určených na výrobu pokrmov dodávaných v chladenom stave  
      (napr. kuchynsky opracovaného  mäsa a  mäsových výrobkov), ale aj zmrazovanie   

tepelne opracovaných pokrmov v rozpore s požiadavkami t. č. platnej legislatívy), 
-     v dodržiavaní zásad SVP, HACCP,   
– v niekoľkých prípadoch neboli skladovacie priestory vybavené meracími zariadeniam 

a nedôsledne bola vedená evidencia o sledovaní mikroklimatických  podmienok  
skladovaných potravín. 

  
Najčastejšie zisťované nedostatky pri výrobe a manipulácii s lahôdkárskymi 
výrobkami : 
- v hygiene prevádzky – komunikačné chodby zatarasené napr. prázdnymi 
prepravnými obalmi, zeleninou uloženou na paletách (sterilizovaná aj čerstvá), znečistenie 
stien a stropov v priestore tepelnej úpravy mäsa, zažltnuté  stropy z dôvodu nedostatočného 
odťahu spalín,  ťažko čistiteľná podlaha, 
- v odbornej spôsobilosti – ojedinele zistené vykonávanie činnosti bez odbornej 
spôsobilosti, 
- v skladovaní potravín – zmrazovanie pečiva určeného na plnenie pekárskych 
výrobkov, ktoré je dodávaného v nezmrazenom stave, 
– v manipulácii s potravinami – nedodržanie doby a teploty schladzovania 
a uchovávania tepelne opracovaného hydinového mäsa používaného na plnenie obložených 
pekárskych výrobkov, 
- v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením – v jednom prípade 
zistený spätný zber výrobkov z distribučnej siete pričom spôsob likvidácie nebol pri kontrole 
spresnený 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – chýba  evidencia  o vykonaných 
školeniach   zamestnancov vo veci  manipulácie s potravinami, z oblasti osobnej 
a prevádzkovej hygieny,  avšak podľa vyjadrenia prevádzkovateľov zamestnanci prevádzok 
sú školení,  
- v dodržiavaní zásad SPV a HACCP – nedostatočné vykonávanie monitoringu 
kritických kontrolných bodov a evidencie v súlade s SVP a HACCP. 
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Najčastejšie zisťované nedostatky pri výrobe a manipulácii  s cukrárskymi výrobkami: 
- v hygiene prevádzky – steny  a stropy v suchých skladoch  miestami znečistené,  
vlhké s poškodenou maľbou, ťažká čistiteľnosť okrajových plôch manipulačných stolov, 
- v osobnej hygiene- používanie textilných uterákov na osúšanie rúk zamestnancov,   
- v skladovaní potravín - prekročenie teploty v chladiacich zariadeniach, v ktorých boli 
uchovávané rozpracované cukrárenské výrobky a  finálne výrobky, v jednom prípade zistenie 
výrobkov po uplynutí dátumu najneskoršej spotreby, 
- nezabezpečenie odkladania vzoriek  vyrábaných cukrárskych výrobkov  v súlade 
s požiadavkami platných noriem, 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancom – chýbajú doklady o vykonávanom školení 
zamestnancov,   
- v dodržiavaní zásad SPV a HACCP – v niekoľkých prípadoch nedostatočné 
vykonávanie monitoringu kritických kontrolných bodov a evidencie v zmysle zásad správnej 
výrobnej praxe. 
 
Najčastejšie zisťované nedostatky  pri výrobe a manipulácii so zmrzlinou: 
-  závažné nedostatky  neboli zistené 
 
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 priebežne vykonávaná osvetová činnosť 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. 

Zároveň výchova obyvateľov k správnej výžive bola realizovaná aj v rámci prednášok        
pre skupiny v počte 49, ktorých sa zúčastnilo celkom 1350 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 sú 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 len poskytovaním výsledkov laboratórnych vyšetrení vzoriek požívatín 
v rámci vykonávaného monitoringu (napr. kontaminanty). 

 
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 .    
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V zariadeniach s výrobou a manipuláciou epidemiologicky závažných požívatín boli 
vykonané kontroly zamerané o. i. na kontrolu systémov správnej výrobnej praxe a sledovaná 
bola  zdravotná bezpečnosť  epid. rizikových potravín.  

V roku 2008  bolo z výrobní a z distribučnej siete odobratých spolu: 
- 123 vzoriek cukrárenských výrobkov (z toho 48 vzoriek päť vzorkovým systémom, 
t.j. spolu 312 vzoriek) a to 117 vzoriek na mikrobiologické skúšky a senzorické hodnotenie 
a 6 vzoriek na chemické laboratórne skúšky. V sledovaných mikrobiologických ukazovateľoch 
nevyhovelo kritériám hygieny procesu výroby 28 vzoriek cukrárenských výrobkov, z toho 17 
vzoriek pre  prekročenie počtu koliformných  baktérií, 8 vzoriek pre  prekročenie 
koagulázopozitívnych stafylokokov, z toho v 1 vzorke s   produkciou  staph.enterotoxínu tap 
C; 1 vzorka pre prekročenie počtu koliformných baktérií a koagulázopozitívnych 
stafylokokov, 1 vzorka pre prekročenie počtu koliformných baktérií a plesní a 1 vzorka pre 
prekročenie počtu plesní a kritériám bezpečnosti potravín  nevyhovelo 9 vzoriek 
cukrárenských výrobkov pre prítomnosť Salmonella enteritidis (odobraté 3 pätice vzoriek). 
- 137 vzoriek lahôdkárskych výrobkov  (z toho 75 vzoriek päť vzorkovým systémom 
t. j. spolu 437 vzoriek) a to 104 vzoriek na mikrobiologické laboratórne skúšky  a senzorické 
vyhodnotenie a  33 vzoriek na chemické laboratórne skúšky. V sledovaných 
mikrobiologických ukazovateľoch  nevyhovelo kritériám hygieny procesu výroby 9 
vzoriek lahôdkárskych  výrobkov, a to 4 vzorky  pre prekročenie počtu koliformných 
baktérií, 2 vzorky pre prekročenie počtu kolif. bakt. a E. coli, 2 vzorky pre prekročenie počtu  
E. coli a 1 vzorka pre prekročenie počtu koliformných baktérií, kvasiniek a E. coli   
a kritériám bezpečnosti potravín nevyhovela 1 vzorka lahôdkárskeho výrobku  (obložený    
pekárensky výrobok)  pre prekročenie  počtu  Listérie monocytogenes  v 1 g výrobku. 
 
- 122 vzoriek zmrzlín (z toho 19 vzoriek päť vzorkovým systémom, t.j. spolu 198 
vzoriek) a to 108 vzoriek na mikrobiologické laboratórne skúšky a senzorické hodnotenie a 14 
vzoriek na chemické laboratórne skúšky (syntetické farbivá). V sledovaných ukazovateľoch 
nevyhovela kritériám procesu výroby 1 vzorka zmrzliny pre prekročenie počtu 
koliformných baktérií. 

Zdravotná bezpečnosť bola sledovaná aj u potravín na osobitné výživové účely. 
Z distribučnej siete  bolo odobratých  spolu 89 vzoriek, z toho 9 vzoriek (odobratých päť 
vzorkovým systémom) na mikrobiologické a 76 vzoriek na chemické laboratórne skúšky, t.j. 
spolu 121 vzoriek. Odobraté vzorky vyhoveli požiadavkám t. č. platnej legislatívy. 
 
7. Pri zistení alergénu alebo zakázanej látky v kozmetických výrobkoch okamžite 
realizovať preventívne opatrenia v zmysle systému RAPEX – hlásenie, stiahnutie 
z obehu a pod.  

V rámci výkonu ŠZD nad kozmetickými výrobkami aj ich laboratórnym vyšetrením 
nebola v roku 2008 zisťovaná prítomnosť alergénu alebo zakázanej látky, preto nebolo 
potrebné vykonať následné opatrenia. 
 V roku 2008 bolo na laboratórne skúšky odobratých 15 vzoriek kozmetických 
výrobkov. K dispozícii sú do t. č. výsledky 11 vzoriek (výsledky 4 vzoriek kozmetických 
výrobkov – vonnej kozmetiky na stanovenie alergénov odoslaných RÚVZ hl. mesta SR 
Bratislava, do t.č. nie sú k dispozícii), v ktorých nebolo zistené použitie zakázanej látky ani 
alergénu, čím nebolo potrebné realizovať dané preventívne opatrenia v  mysle systému 
RAPEX – hlásenie, stiahnutie z obehu a pod.. 

V rámci systému RAPEX – hlásenia, bolo ÚVZ SR tunajšiemu úradu oznámených 
celkom 63 druhov nebezpečných kozmetických výrobkov (20-timi prípismi), ktoré boli 
v distribučnej sieti dozorovaného územia skontrolované (elektronicky, telefonicky a osobne) 
najmä veľkosklady, hypermarkety, supermarkety a špecializované predajne kozmetických 
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výrobkov. Ani v jednom prípade nebol zistený predaj resp. distribúcia oznámených výrobkov. 
Ani v jednom prípade nebol zistený predaj resp. distribúcia oznámených nebezpečných 
kozmetických výrobkov. 

 
8. Presadzovať preventívne opatrenie 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 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. 

Princípy EU pre výkon úradnej kontroly nad potravinami boli zapracované podľa 
ďalších požiadaviek do viacročných národných plánov kontrol. 

     
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 bol rýchlym výstražným systémom pre potraviny  a krmivá, 
resp. oznámeniami z ÚVZ SR hlásené nasledovné druhy  zdravotne škodlivých výrobkov: 

 
            1. Bryndza Slatina, plnotučná zimná, výrobca: Bryndziareň a syráreň s.r.o., SNP 
7, Zvolenská Slatina, dátum spotreby: 13.2.2008, vzhľad výrobku: dýha, hmotnosť: 205 
g,  z dôvodu nálezu Salmonella sp.  (oznámené e-mailom ÚVZ SR dňa 7.2.2008) 
            V preverených zariadeniach spoločného stravovania sa takýto druh výrobku ani 
v jednom prípade nenachádzal. 
            2. Mäsové výrobky od výrobcu OR-LI s.r.o., Liptovský Hrádok – zistený pozitívy 
nález L. monocytogenes a senzoricky nevyhovujúce vzorky mäsových výrobkov 
(oznámené listom ÚVZ SR č.OHVBPKV/5969/2008 zo dňa 9.7.2008 a listom ÚVZ SR zo 
dňa 10.7.2008 č. OHVBPKV/6019/2008). 
           Na území Košice - mesto a Košice - okolie bolo preverených spolu 52 zariadení 
spoločného stravovania, pričom výrobky vyššie uvedeného výrobcu neboli zistené. 

230



         3. Mrazené bravčové mäso (kare a stehno), krajina pôvodu Čile, distribuovaný do 
zariadení spoločného stravovania na Slovensko prostredníctvom firmy CHRIEN s. r.o., 
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen - podozrenie na kontamináciu  dioxínmi (list ÚVZ SR č. 
OHVBPKV/7285/2008 zo dňa 18.9.2008) 

V preverovaných zariadeniach spoločného stravovania na dozorovanom území neboli 
zistené  predmetné výrobky 

4. Prítomnosť melamínu v mliečnej dojčenskej výžive a iných mliečnych 
produktoch pôvodom z Číny (list. ÚVZ SR č. OHVBPKV/7524/2008 zo dňa 30.9.2008). 
            Na základe vyššie uvedeného listu bolo vykonaných spolu 27 kontrol (v predajniach 
potravín vrátane hypermarketov - Tesco, Billa, Kaufland, Optima, LIDL;  dm - drogérie a  
v ázijských reštauráciach).  
            V preverených zariadeniach neboli zistené produkty z Číny obsahujúce mlieko 
a mliečne zložky viac ako 15 % vrátane potravín pre dojčatá a malé deti do 3 rokov a iné 
potraviny na osobitné výživové účely.  
           5. ALNATURA jemná horká čokoláda BIO (Alnatura dark chocolate), 100g, 
výrobca ALNATURA GmbH., Darmstradter str.63, D-4404 Bickenbach, Nmecko, dátum 
minimálnej trvanlivosti: 04.2010, šarža:L228155 a ALNATURA horká čokoláda 
s pomarančovým olejom BIO (alnatura dark chocolate with orangeoil and 70% cocoa 
solids), 100 g, výrobca ALNATURA GmbH., Darmstradter str.63, D-4404 Bickenbach, 
Nmecko, dátum minimálnej trvanlivosti: 04.2010, šarža:L218156 (list ÚVZ SR č. 
OHVBPKV/7716/2008/Ht, zo dňa 14.10.2008) - nedeklarovanie mliečnej zložky (alergénu 
kazeínu v množstve >102,4 mg/kg). Predmetné výrobky boli distribuované do Slovenskej 
republiky spoločnosťou dm drogerie markt, s.r.o,  Na pántoch, Bratislava. 
            Predmetné výrobky boli na základe oznámenia z centrály dm drogerie markt z predaja 
stiahnuté, čo bolo zistené cielenými previerkami vo všetkých piatich predajniach 
nachádzajúcich sa na území mesta Košice. 
 
B. OBLASŤ OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 
 
Úloha č. 1:  Nastaviť správnu prax 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 
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.  
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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 Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky záznamy o dávkach pacientov a písomné záznamy o počte 
a veľkosti ožiarenia.  

  
Úloha č. 3: Vypracovať podklady pre software pre potreby spracovania a vyhodnotenia 
dávok pacientov pre rôzne rádiologické typy vyšetrení. 
 
Plnenie úloh:  

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. 

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 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: 
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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 a pod.). 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 2008 
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 
Slovenského ústredia radiačnej monitorovacej siete. Namerané hodnoty PDE sa pre obdobie 
od 1.1. – 31.12.2008 pohybujú v  intervale  95,04 – 116,8 nSv.h-1. Maximálna hodnota bola 
nameraná 6.1.2008 a minimálna 2.8.2008. Dlhodobý priemer PDE pre dané miesto je 107,33 
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 
7.1.-16.1.2008, 7.4.-18.4.2008, 30.6.-7.7.208 a 6.10.-15.10.208. 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 7.7.2008 v lokalite – Rudná, t.j. 147 ± 6 
nSv.h-1.  Najnižšia  hodnota,  84 ± 9 nSv.h-1,  bola  stanovená v lokalite Medzilaborce.  

Za účelom sledovania migrácie 137Cs v hĺbkovom profile vrstvenom na 0-5 cm, 5-15 
cm a 15-30 cm sa v III. Q. odobrali aj vzorky pôdy v lokalitách, kde sú rozmiestnené 
termoluminiscenčné dozimetre. Odobralo sa 54 vzoriek pôd a 18 vzoriek porastu, ktoré sa 
gamaspektrometricky vyhodnocovali. Najnižší  obsah 137Cs sa stanovil vo vzorke pôdy 
z lokality Prešov (III. vrstva) – 1,61 ± 0,41 Bq.kg-1. 
Aerosoly v ovzduší 
Jedno zo stanovíšť merania aerosolov v ovzduší sa nachádza v priestoroch Slovenského 
hydrometeorologického ústavu v Stropkove - Tisinci, kde ich pracovníci odoberali v 
mesačných intervaloch na veľké filtre, ktoré zasielali na RÚVZ v Košiciach. 
  Vyhodnocovanie filtrov (12) sa vykonávalo gamaspektrometrickou analýzou. 
Výsledky meraní aktivity 137Cs ani v jednom prípade nezaznamenali zvýšené hodnoty 
od dlhodobého priemeru.  
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 
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rádiocézia bola nameraná vo vzorke za mesiac marec: 2,81 ± 0,47 Bq.m-2. V januári v roku 
2008 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 2008 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 od 0,07 - 0,1 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. 

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. 
Obsah 137Cs vo vzorkách celodennej stravy za rok 2008 sa pohybuje v intervale 0,14 - 0,47 
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 nebolo 
zistené u žiadnej vzorky. Maximálna hodnota 226Ra - 107,37 ± 1,23 Bq.kg-1 bola stanovená vo 
vzorke – keramické obkladové prvky firmy Kerko Košice. Minimálna hodnota 226Ra bola 
stanovená vo vzorke stavebnej hmoty z lomu Včeláre – CARMEUSE Slovakia – 1,17 ± 0,12 
Bq.kg-1. 
Prírodná  rádioaktivita vo vodách 
     Z rádiologického hľadiska sa vyšetrilo 495 vzoriek vôd zo 199 odberových miest. 
Uskutočnilo sa v nich 694 rádiochemických vyšetrení.  
Vo vzorkách pitných vôd (299) zo 134 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 bola prekročená v štyroch vzorkách vôd odobratých z verejných vodovodov: vodovod 
verejný – r.d.č. 215 – kúpeľňa - Seňa (okr. KS) – 0,33 ± 0,08 Bq/l, vodovod verejný – 
Potraviny – sklad - Vajkovce (okr. KS) – 0,24 ± 0,07 Bq/l, vodojem, NsP Trebišov (okr. TV) 
-0,42 ± 0,09 Bq/l a verejný vodovodný zdroj – MŠ, kuchyňa, Nižný Čaj (okr. KS) - 0,26 ± 
0,10 Bq/l. V ukazovateli celková objemová aktivita beta smernú hodnotu 0,50 Bq/l prekročila 
jedná vzorka – verejný vodovodný zdroj, MŠ, kuchyňa, Nižný Čaj (okr. KS) - 0,97 ± 0,07 
Bq/l.  

V ukazovateli objemová aktivita 222Rn nebola smerná hodnota 100 Bq/l prekročená. 
Maximálna hodnota bola zistená vo vzorke vody z verejného vodovodu – MŠ – kuchyňa 
v Nižnom Klatove (okr. KS) – 62,1 ± 1,0 Bq/l. 
Z 21 lokalít bolo odobratých 84 vzoriek minerálnych vôd. Vykonalo sa v nich 105 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 
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< 5,72 Bq/l, maximálna hodnota celkovej objemovej aktivity beta – 4,33 ± 1,33 Bq/l a 
maximálna koncentrácia Unat – 0,222 ± 0,009 mg/l bola stanovená vo vode z vrtu Cígeľka 
v Cígeľke (okr. BJ). Maximálna objemová aktivita 222Rn – 193,3 ± 1,2 Bq/l bol zaznamenaná 
vo vode z prameňa Sv. Ondreja na Sivej Brade (okr. LE) a maximálna objemová aktivita 
226Ra – 0,875 ± 0,031 Bq/l vo vode z tretieho vrtu (bazénu) taktiež na Sivej Brade.  
Z 5 lokalít bolo odobratých 20 vzoriek termálnych vôd. Vykonalo sa v nich 25 vyšetrení. Vo 
vzorkách termálnych vôd sa oproti minerálnym a pitným vodám zaznamenali vyššie hodnoty 
rádioaktivity. Tá sa pohybovala na úrovni dlhodobých priemerných hodnôt charakteristických 
pre daný zdroj vody. Maximálne hodnoty rádioaktivity boli zistené vo vodách z vrtov vo 
Vrbovom (okr. Kežmarok): vrt č.1 : celková objemová aktivita alfa – 14,83 ± 1,26 Bq/l, 
celková objemová aktivita beta – 1,23 ± 0,27 Bq/l a objemová aktivita 226Ra – 2,792 ± 0,063 
Bq/l a vrt č.2 : celková objemová aktivita alfa – 12,60 ± 1,17 Bq/l, celková objemová aktivita 
beta – 1,13 ± 0,26 Bq/l a objemová aktivita 226Ra – 1,572 ± 0,047 Bq/l. 

Rádioaktivita minerálnych a  termálnych vôd je určovaná predovšetkým vlastnosťami  
geologického podložia lokalít, v ktorých sa vrty nachádzajú. 

V roku 2008 bolo z 5 lokalít odobratých 20 vzoriek termálnych vôd. Vykonalo sa 
v nich 25 vyšetrení. Vo vzorkách termálnych vôd sa oproti minerálnym a pitným vodám 
zaznamenali vyššie hodnoty rádioaktivity. Tá sa pohybovala na úrovni dlhodobých 
priemerných hodnôt charakteristických pre daný zdroj vody. Maximálne hodnoty 
rádioaktivity boli zistené vo vodách z vrtov vo Vrbove (okr. Kežmarok) vrt č.1: celková 
objemová aktivita alfa – 8,26 ± 0,98 Bq/l, celková objemová aktivita beta – 1,03 ± 0,28 Bq/l 
a objemová aktivita 226Ra – 2,125 ± 0,051 Bq/l a vrt č.2 : celková objemová aktivita alfa – 
6,46 ± 0,90 Bq/l, celková objemová aktivita beta – 1,07 ± 0,26 Bq/l a objemová aktivita 226Ra 
– 1,665 ± 0,044 Bq/l. 62 vzoriek povrchových vôd bolo odobratých z 33 lokalít a uskutočnilo 
sa v nich 95 vyšetrení rádioaktivity. V meraných vzorkách neboli zaznamenané zvýšené 
hodnoty rádioaktivity. Hodnoty v ukazovateli celková objemová aktivita alfa sa pohybovali 
pod úrovňou 0,16 ± 0,05 Bq/l Bq/l, v ukazovateli celková objemová aktivita beta pod 0,24 ± 
0,02 Bq/l Bq/l. 
 Spolu so vzorkami vôd sa z odberových miest odoberajú aj vzorky riečnych 
sedimentov. Tieto sa v súčasnosti premeriavajú.   
V roku 2008 bolo v Krásnohorskej jaskyni odobratých 30 vzoriek jaskynnej vody 
a vykonaných v nich bolo 36 vyšetrení.   
 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Úlohy 
l. 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, 11. 
 
Cieľ č. 1: Zdravý životný štýl 
  Iniciatívy zamerané na zvyšovanie zdravotného uvedomenia cestou informačno-          
propagačnej a intervenčnej činnosti môžeme zhrnúť nasledovne: 

Pre matky, zapojené do diania v  materských centrách, sme zabezpečili viacúčelové 
tlačené informácie preventívno-náučného charakteru (15 druhov letákov a 7 skladačiek, 
6 druhov brožúr a očkovacie kalendáre), ktoré spolu s videofilmami z našej filmotéky - ako 
doplnok k prednáškovej činnosti - sú žiadanými mienkotvornými prostriedkami.  
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V letných mesiacoch sme sa podieľali na propagácii celoslovenskej kampane na tému 
„Čo robiť počas horúčav“, ktorej iniciátormi boli ÚVZ SR a Kancelária WHO na Slovensku. 
V tej súvislosti sme oslovili materské centrá, centrá voľného času, kluby dôchodcov 
a pediatrov v Košiciach a okolí a zaslali sme im informačný leták pod rovnomenným názvom 
doložený metodickým listom.   

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.  

Osobitne pri edukačnej činnosti v materských a základných školách (na I. stupni) nám 
boli prínosom - ako doplnkový zdroj námetov pre výučbu - dva detské knižné tituly 
z vydavateľstva Advent – Orion (Filipove dobrodružstvá a Filipove ďalšie dobrodružstvá) 
spolu s doloženým metodickým materiálom k daným publikáciám (ktoré sú súčasťou nášho 
knižného fondu). 

V hodnotenom období (t. j. v II. polroku školského roka 2007/08 a v I. polroku 
školského roka 2008/09) sme skupinové edukačné aktivity s nižšie uvedenými témami 
uskutočnili na 14 základných a 9 stredných školách: 
− Prevencia drogových závislostí 351 žiakov a študentov 
− Prevencia fajčenia 1284 žiakov a študentov 
− Zdravý životný štýl – osobná hygiena, prevencia infekčných ochorení, prevencia 

úrazovosti 167 žiakov a študentov 
- Zdravý životný štýl – osobná hygiena, hygiena životného prostredia 108 žiakov a 
študentov 
- Zdravý životný štýl – prevencia srdcovocievnych ochorení 267žiakov a študentov 
- Zdravý životný štýl a zdravá výživa 104 žiakov a študentov 
- Stomatohygiena / Osobná hygiena-stomatohygiena 520 žiakov a študentov 
− Výchova k zodpovednému partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu 384 žiakov a 
študentov 

Poradenstvo v oblasti využívania zdravotno-výchovných metodík, postupov 
a obsahového zamerania tematických celkov z výchovy k zdraviu bolo na požiadanie 
poskytnuté 10 základným školám (9x osobne, 1x písomne), 7 stredným školám (6x osobne, 
1x písomne) a domovu mládeže (1x osobne). Z nášho podnetu sme písomne usmerňovali 
školy podľa aktuálnosti. (Korešpondencia so všetkými základnými školami v Košiciach bola 
organizovaná cez ich poštové priečinky na Magistráte mesta Košice, so strednými školami 
v Košiciach a okolí sme komunikovali prostredníctvom VÚC cez e-mailovú distribučnú 
službu.) 

Podobne, na požiadanie, resp. podľa aktuálnosti poskytujeme poradenskú činnosť 
v oblasti práce so zdravotno-výchovným 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. 

Nižšie uvedené podujatia, týkajúce sa prevencie infekčných ochorení, svojou 
aktuálnosťou a významom prispeli k výmene informácií.  

Na pôde RÚVZ v Košiciach sa dňa 14. marca 2008 konal celoslovenský seminár 
k úlohe 6.8. „Prevencia HIV/AIDS“ v rámci Programov a  projektov úradov verejného 
zdravotníctva v SR, na ktorom sme aktívne participovali. Usporiadateľom podujatia bol 
Odbor epidemiológie. Program seminára zahŕňal inštruktáž k interaktívnemu projektu „Hrou 
proti AIDS“– praktickú ukážku činností na jednotlivých stanovištiach a priebeh panelovej 
diskusie. V závere seminára sa účastníkom udeľovali certifikáty o spôsobilosti organizovať 
a viesť daný projekt. 
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Ďalej sme sa zúčastnili XI. východoslovenského vakcinačného dňa Louisa Pasteura, 
ktorý sa konal 10. júna 2008 na LF UPJŠ v Košiciach. Podujatie zorganizovali: Slovenská 
epidemiologická asociácia, FN L. Pasteura, LF UPJŠ, RÚVZ v Košiciach, Slovenská 
pediatrická spoločnosť SLS. 

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 (od apríla) sa v plnení úloh programu v súčinnosti s terénnymi 
komunitnými pracovníkmi pokračovalo.  

Preventívne aktivity vo vzťahu k rómskej menšine mali zdravotnovýchovný charakter.  
Zapojili sme sa do projektovej aktivity „Zdravotnícky tréning“ s časovým trvaním apríl – jún 
2008. Jej cieľom bolo vyškolenie vybraných osôb – príslušníkov rómskych 
marginalizovaných komunít z troch obcí v okolí Košíc (Vtáčkovce, Boliarov, Kecerovce), 
v základných otázkach hygieny, poskytovania prvej pomoci a prevencie ochorení infekčnej 
a neinfekčnej povahy. Tréning pozostával z 8 lekcií, my sme výučbovo zabezpečili tematický 
blok Hygiena (osobná, životného prostredia). Školenie k uvedenej téme sme uskutočnili dňa 
4. 6. 2008 v Komunitnom centre Vtáčkovce pre 12 účastníkov a v Komunitnom centre 
Boliarov pre 45 osôb. Dňa 11. 6. 2008 sa rovnaká aktivita konala v Komunitnom centre 
Kecerovce, kde sa jej zúčastnilo 15 frekventantov. K teoretickému výkladu účastníci dostali 
pracovný list a 5 titulov zdravotnovýchovných materiálov našej edície.    

Participovali sme na projekte „STOPA“ (Systém Tínedžerskej Osvety, Prevencie 
Alkoholizmu a iných závislostí), ktorého hlavným riešiteľom je Združenie Pre lepší život, 
Rankovce. Projekt je zameraný na výcvik peer aktivistov z radov Rómov v problematike 
prevencie závislostí, do ktorého sme boli zainteresovaní ako lektori vybraných tematických 
celkov. Prvé vzdelávacie stretnutie pre skupinu 18 dobrovoľníkov – aktivistov 
sa organizovalo v Herľanoch dňa 24. 6. 2008. Zúčastnili sme sa ho prednáškou na tému Úvod 
do problematiky drog, ktorá bola doplnená premietnutím videofilmu, distribúciou tematicky 
súvisiacich materiálov a dotazníkovým prieskumom poznatkovej úrovne frekventantov 
z oblasti drogových závislostí. Ďalšie stretnutie (dňa 2. 7. 2008) formou blokovej výučby sme 
zamerali na problematiku legálnych drog, t. j. zvlášť na prevenciu alkoholizmu a tabakizmu. 
Zároveň sme prezentovali činnosť Poradne na odvykanie od fajčenia a u 3 fajčiarov sme 
na základe ich záujmu uskutočnili meranie koncentrácie CO vo výdychu prístrojom 
Smokerlyzer. Účastníci na báze dobrovoľnosti mali možnosť vyplniť dotazník „Prečo 
fajčím“, zameraný na vzťah k fajčeniu. Teoretický výklad k obom problematikám sme 
obohatili distribúciou informačných letákov (napr. titulmi: „Alkohol a zdravie“, „Fajčenie 
smrdí a zabíja“, „Ako prestať fajčiť“). Problematike „Výchova k partnerstvu, plánovanému 
manželstvu, rodičovstvu a prevencia pohlavne prenosných ochorení“ bolo venované stretnutie 
(dňa 7. 10. 2008 v Herľanoch), na ktorom edukácia pozostávala zo skupinového rozhovoru, 
teoretického výkladu a distribúcie informačných materiálov.  

Okrem lektorskej činnosti sme sa autorsky podieľali na zostavení brožovanej 
publikácie „Manuál peer aktivistov“, ktorý vyšiel v októbri 2008. 

Daný projekt „STOPA“ a našu participáciu v edukačnej oblasti sme mediálne 
spropagovali prostredníctvom regionálnej TV Východ a webovej stránky mimovládnej 
neziskovej organizácie Stop fajčeniu (kde k popisu projektu sme priložili fotodokumentáciu). 
Pri aktivitách projektu v komunitnom centre Kecerovce mali možnosť byť účastní študenti 
II. ročníka LF UPJŠ v Košiciach, odboru Verejné zdravotníctvo, v rámci ich letnej odbornej 
praxe. 

 V spolupráci so spomínaným Občianskym združením Stop fajčeniu so sídlom 
v Bratislave a Komunitným centrom Rankovce sme zabezpečili vydanie dvoch letákov z našej 
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produkcie: 1. „Fajčenie smrdí a zabíja“, 2. „Ako prestať fajčiť!“ (dvojjazyčný slovensko-
rómsky) v náklade po 1000 ks pre intervenčné účely.  
 S orientáciou činnosti aj na znevýhodnené komunity sme spropagovali tohtoročný 
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ (10. máj) marginalizovaným skupinám obyvateľstva 
cez komunitné centrá v Košiciach a okolí ako aj prostredníctvom terénnych komunitných 
asistentov z kecerovsko-olšavského mikroregiónu. So sprievodným listom ohľadom 
metodického usmernenia v propagačnej oblasti im boli zaslané dva tituly zdravotno-
výchovných letákov z našej edície: 1. „Pohyb, to je zdravie tela a ducha“, 2. „Pohyb? Nechce 
sa ti? Vieš, že...“ (pozri bod 9.8.). 
 V projektovej úlohe „Primárna prevencia črevných parazitárnych nákaz u detí 
predškolského veku“ pokračujeme zdravotno-výchovnou etapou – súčasťou ktorej je tvorba 
a šírenie informačných letákov - popis plnenia je uvedený v cieli NPPZ č. 2.  

 
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 
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.).  
 Do programu vysokoškolských seminárov organizovaných spoločne pre RÚVZ 
v Košickom a Prešovskom kraji sme dňa 5. 6. 2008 na RÚVZ v Prešove aktívne prispeli 
prezentáciou pod názvom „Stomatohygiena detí predškolského veku v regióne Košíc“. 
Prostredníctvom uvedeného príspevku odznela informácia o doterajších výsledkoch projektu a 
o ďalšom jeho smerovaní na regionálnej úrovni. Obdobne sme o projektovej úlohe 
informovali na seminári pre pracovníkov so SŠ vzdelaním na RÚVZ Košice dňa 11. 11. 2008, 
kde sme vystúpili s referátom pod názvom "Zdravotno-výchovné pôsobenie v oblasti 
stomatohygieny u detí predškolského veku (popis realizácie celoslovenského projektu v 
regióne Košíc)". 

V nadväznosti na plnenie Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít 
na Slovensku na roky 2007 – 2008 a jeho časti Monitorovanie zdravotného stavu vybranej 
populačnej skupiny v regióne riešime projektovú úlohu „Primárna prevencia črevných 
parazitárnych nákaz u detí predškolského veku“. Do jej realizácie sú 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 vek" 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 je zistiť aktuálnu prevalenciu črevných parazitárnych nákaz u detí 
predškolského veku vo vybraných obciach obvodu Košice – okolie, organizačne zabezpečiť 
preliečenie pozitívnych prípadov, navrhnúť a realizovať cielenú zdravotno-výchovnú 
intervenciu pre deti ako aj kontaktnú dospelú populáciu (najmä matky). 

V zmysle vypracovaného harmonogramu úlohy sme v roku 2007 (v mesiacoch 
október – december) oslovili všetky participujúce subjekty MŠ a ich zriaďovateľov (obecné 
úrady) ohľadom spolupráce. Zorganizovali sme jednorazový odber biologického materiálu - 
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vzoriek stolice u detí (uskutočnený rodičmi). Parazitologické vyšetrenie skúmaného materiálu 
(stolice), pozostávajúce z protozoologickej a helmintologickej analýzy, zabezpečil Odbor 
lekárskej mikrobiológie pri RÚVZ Košice. 
 Situácia vo výskyte črevných parazitárnych nákaz na jednotlivých MŠ bola všeobecne 
analyzovaná a školy boli o nej súhrnnou správou informované. Súčasne, s výsledkami 
vyšetrenia detí boli písomne oboznámení príslušní praktickí lekári pre deti a dorast, u ktorých 
sú deti zmluvne evidované v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. V prípade 
pozitívnych nálezov boli z našej strany informovaní aj rodičia (na adresu bydliska) s cieľom 
zabezpečiť preliečenie infikovaných jedincov. 

 V I. polroku 2008 sme materské školy opätovne kontaktovali a oslovili ich ohľadom 
spolupráce v propagačnej oblasti. Za účelom zdravotnovýchovnej intervencie s cieľom 
informovať rodičov o prevencii parazitárnych nákaz u detí, sme na MŠ zaslali štyri tituly 
informačných letákov z našej edície: 1. Mrľa ľudská (Enterobius vermicularis), 
2. Tenkohlavec bičíkový (Trichuris trichiura), 3. Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides), 
4. Parazity – jednobunkovce - prvoky. Menované materiály pojednávajú o pôvodcoch 
vybraných parazitárnych nákaz, ktorých výskyt v našom regióne i celosvetovo je stále 
aktuálny a viaže sa najmä na kolektivizovanú detskú populáciu s ešte len formujúcimi 
sa návykmi osobnej hygieny.  

Na webovú stránku RÚVZ Košice, sme v priebehu hodnoteného obdobia umiestnili do 
položky Aktuality príspevky k nasledovným témam: Deň otvorených dverí na RÚVZ Košice, 
Celonárodná súťaž pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj!“, 10. máj Svetový deň „Pohybom ku 
zdraviu“, 31. máj Svetový deň bez tabaku. Priebežne sa pripravujú podklady pre inováciu 
podstránok, týkajúcich sa činnosti odboru a oddelenia (v položke Menu – Poradne). 

So zámerom prezentovať odbornú činnosť, sme sa aktívne zúčastnili 
dvoch celoslovenských konferencií a jednej v zahraničí: 
− Celoštátnej konferencie asistentov hygienickej služby a iných odborných pracovníkov 
pracujúcich na úseku odboru podpory zdravia na tému: Behaviorálne rizikové faktory 
chronických ochorení (9. apríla 2008 v Trenčíne) – s príspevkom: "Vybrané ukazovatele 
zdravotného stavu seniorov – klientov poradne zdravia v regióne Košíc". Organizátormi 
podujatia boli: SSLaAZ SLS, RÚVZ Trenčín. Zborník príspevkov vyšiel na CD nosiči. 
− Sympózia mladých vedcov a odborných pracovníkov o verejnom zdravotníctve 
"Public Health Martin 2008" (15. – 16. mája 2008 v Martine) – s príspevkom: "Vzdelávanie 
seniorov v oblasti zdravého životného štýlu". Organizátorom podujatia bol Ústav verejného 
zdravotníctva Jesseniovej LF UK v Martine. Zborník sa pripravuje. 
− Conference  towards the project "health pro elderly" – evidence-based guidelines in 
health promotion for older people (15th/16th May 2008, Poland, Warsaw). Organisers: Polish 
Nurses Association, Austrian Red Cross. 
Contribution:  "Evidence-based guidelines on health promotion for older people: social 
determinants, inequality & sustainability – 3 selected cases from Slovakia" 
(case 2 "I ´m 65+").   
 
Cieľ č. 4: Alkohol, tabak, drogy  
 Na základe požiadavky ÚVZ SR sme spracovali a zaslali správu - odpoveď vo veci 
Informácia o poradenstve prevencie drogových závislostí v rámci Poradní zdravia 
na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (o stave realizácie cieľa „Výkon 
poradenstva pre problémy s alkoholom a iných závislostí v poradniach zdravia na RÚVZ“). 

V zmysle ďalšieho dožiadania ÚVZ SR sme zaslali prehľad aktivít súvisiacich 
s plnením Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom, realizovaných v obvodoch 
Košice – mesto a Košice – okolie za obdobie dvoch rokov, t. j. 2006 – 2007 a rok 2008.   
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Obvodnému úradu v Košiciach sme predložili päťročné zhodnotenie aktivít 
realizovaných v rámci plnenia tretieho Národného programu boja proti drogám na roky 2004 
– 2008 a v zmysle Akčného plánu boja proti drogám na úrovni Košického kraja.  

V rámci publikačnej činnosti pre odborno-laickú verejnosť sme mali uverejnený 
článok - v recenzovanom odbornom časopise Prevencia, informačný bulletin zameraný 
na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva (ročník VII, 1/2008) - 
pod názvom „Projekt Hrou proti AIDS – jedna z alternatív prevencie drogových závislostí“ 
od autorov Schnitzerová, E., Masica, I.   

K edukačnej činnosti vo vzťahu k školám môžme zaradiť nasledovné aktivity: 
Všeobecne k prevencii drogových závislostí sme za hodnotené obdobie uskutočnili 

vzdelávacie akcie na 3 ZŠ a 2 SŠ (na ich požiadanie). Na základných školách sme 
intervenovali žiakov I. a II. stupňa, konkrétne išlo o  ZŠ Ulica Jána Pavla II. 1 (2. - 5. ročník), 
ZŠ Masarykova 19 (7. ročník) a Špeciálnu ZŠ na Inžinierskej 24 (1. – 9. ročník). Na druhom 
stupni škôl bol žiakom poskytnutý zdravotno-výchovný materiál našej produkcie „Stop 
drogám“, fotografie zneužívaných drog a boli premietnuté videofilmy k drogovej 
problematike. Na stredných školách -  Hotelovej akadémii, Južná trieda 10 sme vykonali 
prednášku s besedou pre študentov 1. a  3. ročníka, kde vzdelávacia činnosť bola doplnená 
o skupinovú prácu a na Strednej odbornej škole, Kukučínova 23 sme teoretický výklad spojili 
s besedou a premietnutím videofilmu „Výťah do neba“.  
 V oblasti prevencie tabakizmu a alkoholizmu sme realizovali prednášky a besedy 
na 8 základných školách, t. j. na Belehradskej 21 (pre 1. a 3. - 4. ročník), na Bernolákovej 18 
(pre 9. ročník), na Juhoslovanskej 2 (pre 1. - 4. ročník), na Masarykovej 19 (pre 8. ročník), 
na L. Novomeského 2 (pre 2. - 4. a 8. - 9. ročník), na Ulici Jána Pavla II. 1 (pre 7. - 8. ročník), 
na ZŠ v Jasove (pre 5. - 7. ročník) a Košickej Belej (pre 8. – 9. ročník); na 6 stredných 
školách – na Gymnáziu, Alejová 1 (pre 2. ročník), na SPŠ Dopravnej, Hlavná ul. 113 (pre 1. 
ročník), na SPŠ Strojníckej, Komenského 2 (pre 1. - 3. ročník), na SOŠ Stavebnej, 
Kukučínova 23 (pre 1. ročník), SOŠ, Gemerská 1 (pre 3. ročník), SOŠ Košice-Šaca (pre 1. 
ročník) a v 1 študentskom domove, na Werferovej 10 (pre 16 - 17-ročných študentov). 
Žiakom v závislosti od veku boli premietnuté videofilmy „Odysea nicotiana“, „Ako prestať 
fajčiť“ a distribuované zdravotno-výchovné materiály v podobe letákov, skladačiek, 
kalendárikov (cca 3083 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 a študentov stredných škôl 
prostredníctvom dotazníkových formulárov zisťujeme 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 
poradenstvo 45 záujemcom v produktívnom veku a 3 v postproduktívnom veku (t. j. 16 
mužom a 32 ženám). Kolektívneho poradenstva sa zúčastnilo 8 zamestnancov firmy Embraco 
zo Spišskej Novej Vsi (7 mužov a 1 žena). Okrem vyplnenia dotazníkov, vyšetrení prístrojom 
Smokerlyzer, merania tlaku krvi, pulzu, resp. stanovenia vybraných biochemických 
ukazovateľov v krvi, boli klienti oboznámení o možnostiach náhradnej nikotínovej terapie, 
resp. odvykacích programov (žuvačky, náplaste, pastilky, perorálne tablety Champix – nový 
farmaceutický prípravok firmy Pfizer). Činnosť poradne a simuláciu skupinového 
poradenstva sme prezentovali študentom II. ročníka LF UPJŠ, odboru Verejného 
zdravotníctva (v počte 13) v rámci letnej odbornej praxe a v zimnom semestri akademického 
roka 2008/2009 počas praktickej výučby študentom II. ročníka bakalárskeho stupňa (v počte 
17) a I. ročníka magisterského stupňa (v počte 18). V súvislosti s našou participáciou 
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na projekte „STOPA“ (pozri Cieľ č. 1) sme kolektívne poradenstvo aplikovali pri edukácii 
budúcich peer aktivistov (v počte 18). 

Kvôli rozšíreniu záberu činností a pre poradensko-propagačné účely, doplnili sme 
Poradňu na odvykanie od fajčenia substitučnými nikotínovými preparátmi 
(náplasťami, žuvacími tabletami s rôznou koncentráciou nikotínu) a testermi na kvalitatívnu 
detekciu prítomnosti kotinínu v moči (k overeniu účinnosti odvykacieho programu). 
  V apríli sme sa angažovali v propagácii kampane - súťaže na podporu nefajčenia 
pod názvom „Prestaň a vyhraj“ (Quit & Win), ktorá sa organizuje v medzinárodnom meradle 
každé dva roky. V roku 2008 súťaž prebiehala na národných, resp. regionálnych úrovniach, 
Slovensko sa do nej zapojilo už po ôsmy raz. Od ÚVZ SR, gestora - vyhlasovateľa súťaže 
v SR, sme dostali propozície, t. j. pravidlá súťaže, prihlášku do súťaže, ktoré sme spolu 
s informačným letákom a sprievodným listom z našej edície spropagovali. Uvedené materiály 
sme adresovali viacerým inštitúciám (v celkovom počte 286), ktoré sme požiadali 
o spoluprácu v propagácii. Obrátili sme sa na vybrané samosprávy v obvode Košice – okolie 
(v počte 15), na 2 mestské kultúrne strediská v okolí Košíc, 3 vybrané pracoviská Slovenskej 
pošty, stredné školy (v počte 127) v Košiciach a okolí, vybrané fakulty a univerzity 
v Košiciach (v počte 11), študentské domovy (v počte 6), materské centrá v Košiciach 
(v počte 8), ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast v Košiciach a okolí (v počte 89), 
vybrané ambulancie  praktických lekárov pre dospelých v obvode Košice – okolie (v počte 
22) a 3 polikliniky. 

Z hľadiska masmediálneho vplyvu, sme súťaž spolu s prihláškami uverejnili 
na webovej stránke RÚVZ Košice (v položke Aktuality). Zároveň sme poskytli rozhovor 
pre Slovenský rozhlas – Rádio Regina (ktorý bol odvysielaný dňa 9. 4. 2008) a pre Rádio 
Hornet (príspevok bol odvysielaný dňa 9. 4. 2008). Informovali sme tiež regionálny denník 
Korzár. 
 Súťaž trvala od 1. do 31. mája 2008, kedy súťažiaci (fajčiar, užívateľ tabaku vo veku 
18 a viac rokov) počas obdobia jedného mesiaca nesmel fajčiť. V júni sa uskutočnilo 
vyhodnotenie súťaže a losovanie výhercov. Z celkového počtu 370 súťažiacich, 14-percentné 
zastúpenie mali účastníci z Košíc a okolia. Za košický región vyhrala doplnkovú cenu - 
rekondičný pobyt v hodnote 5000 Sk (ktorú do súťaže venovala Kancelária WHO 
na Slovensku) - účastníčka z Košíc. Na Odbore podpory zdravia sme u súťažiacej vykonali 
biochemické overenie nefajčenia – vyšetrením vydychovaného vzduchu a moču. U súťažiacej 
boli výsledky vyšetrenia negatívne, čím bola splnená podmienka k oficiálnemu prevzatiu 
výhry. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Bratislave na pôde ÚVZ SR dňa 3. júla 
2008. Finálnu etapu súťaže – kampane sme mediálne spropagovali prostredníctvom 
regionálneho denníka Korzár (článkom, ktorý bol uverejnený dňa 27. 6. 2008) a príspevkom 
na webovej stránke občianskeho združenia Stop fajčeniu.               

 Pri príležitosti významného termínu Svetového dňa bez tabaku (31. máj) s ústrednou 
témou „Mládež bez tabaku“ a heslom „Prerušme tabakový marketingový reťazec“, sme 
informovali základné, stredné školy, materské centrá a centrá voľného času v Košiciach 
a okolí a zaslali im dva letáky: „Charta práv detí na ochranu pred fajčením“ a „Mládež 
bez tabaku“ nami editované. Materiály boli doložené sprievodným listom s metodickým 
usmernením ohľadom propagácie. Verejnosť sme o danom  termíne informovali cez webovú 
stránku RÚVZ Košice (položku Aktuality), kde oba letáky boli umiestnené.  

V rámci začatej spolupráce a obnovy archívu zdravotno-výchovných materiálov 
k protifajčiarskej tematike sme občianskemu združeniu Stop fajčeniu v roku 2007 zaslali 
kvôli zabezpečeniu tlače tri druhy letákov našej produkcie (z toho dva boli preložené 
do rómskeho jazyka). Dva tituly (1. Fajčenie smrdí a zabíja…, 2. Ako prestať fajčiť! - 
slovensko-rómsky) nám boli dodané začiatkom roka 2008, začali sa využívať k voľnej 
distribúcii, resp. sú podkladom k vydaniu brožúry pre fajčiarov. 
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Propagačne sme podporili aktivitu uvedenej neziskovej organizácie Stop fajčeniu 
pod názvom Súťaž nefajčiarskych tried – Smokefree Class Competition. V regióne Košíc 
a okolia sme danú súťaž dali do pozornosti prostredníctvom zaslanej informácie všetkým 
základným a stredným školám (v celkovom počte 140). Ide o súťaž medzinárodného rozsahu, 
ktorá v uplynulo období bola súčasťou 3. ročníka preventívneho programu s určením pre 10 – 
16-ročnú mládež – žiakov ZŠ (II. stupňa) a SŠ (1. – 2. roč.). Akcia trvala 6 mesiacov, t. j. 
od 19. novembra 2007 do 5. mája 2008. Na Slovensku ju podporili: Kancelária WHO 
na Slovensku, Úrad vlády Slovenskej republiky, kampaň Help – Za život bez tabaku, 
neinvestičný fond Pomôžme deťom, agentúra ACRC, RÚVZ v SR. 

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 5954 žiakov z 252 tried na 66 školách. Sprievodnými 
podujatiami boli výtvarné a literárne suťaže, v ktorých druhé a tretie miesto získali žiaci 
zo ZŠ v Sabinove. Z Košického kraja nevyhrala ani jedna  ZŠ či SŠ. 

Z vlastnej prieskumno-výskumnej činnosti sme v roku 2007 ukončili zber údajov 
k III. etape dotazníkového prieskumu "Vzťah žiakov 8. a 9. ročníkov k alkoholu, tabaku 
a drogám", ktorým monitorujeme situáciu na všetkých základných školách v meste Košice. 
V súčasnosti  sa získané údaje počítačovo spracovávajú. 
 
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  58. Akcia bola doplnená zdravotno-výchovnými 
tlačovinami (6 druhmi letákov).  

Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane zameranej na zníženie úrazovosti detí 
pod názvom „Aby deti nezomierali, chráňme ich!“, ktorej iniciátorom je mimovládna 
organizácia Detský fond SR (DF SR). Cieľom tohtoročnej 3. etapy kampane  s mottom „Život 
deťom nekúpiš, prilbu áno! Aby deti nezomierali, chráňme ich!“ je informovať verejnosť, 
najmä rodičov o rizikách úrazov, ktoré hrozia deťom pri športových aktivitách a o  dôležitosti 
používania ochranných pomôcok v rámci prevencie úrazovosti. Podľa usmernenia ÚVZ SR, 
sme intervenčne oslovili všetky ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast (v počte 89) 
a materské centrá (v počte 8) v našej územnej pôsobnosti a zaslali im plagát s rovnomenným 
názvom vydaný DF SR.  

V rámci ďalšieho vzdelávania a spolupráce so Slovenským červeným krížom, traja 
zamestnanci Odboru podpory zdravia – Oddelenia výchovy k zdraviu absolvovali jednodňový 
kurz prvej pomoci, ktorý sa konal dňa 18. decembra 2008 v priestoroch Územného spolku 
SČK Košice – mesto, Komenského 19 v Košiciach. 
 
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 roku 2008 sme edukačne pôsobili v troch materských centrách (MC Slniečko pri ZŠ 
na Starozagorskej ulici, MC Stonožka  pri Relaxačnom centre Relax na ulici Milosrdenstva 
č. 4, MC Radosť na Alžbetinej ulici č. 14). Pri našich stretnutiach dominovali témy Zdravá 
výživa a Stomatohygiena.  

V rámci informačno-propagačnej činnosti sme všetkým materským centrám 
v Košiciach pripomenuli dva významné dni venované problematike zdravia: 10. máj – 
Pohybom ku zdraviu a 31. máj - Svetový deň bez tabaku, ku ktorým sme zaslali informačné 
letáky so sprievodným listom (pre bližšiu špecifikáciu pozri bod 9.8.).  
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Materské centrá sme zároveň intervenovali ohľadom propagácie troch 
celoslovenských kampaní s názvami: 1. „Aby deti nezomierali, chráňme ich“ zameranej 
na prevenciu úrazovosti (pozri NPPZ – Cieľ č. 5), 2. „Prestaň a vyhraj“ s protifajčiarskou 
súťažou (viac v časti NPPZ – Cieľ č. 4), 3. „Čo robiť počas letných horúčav“ (bližší popis 
uvádza bod 9.1.). 

Pre účely inovácie položiek na webovej stránke RÚVZ Košice, pripravujú sa podklady  
týkajúce sa profilu a výsledkov činnosti Odboru podpory zdravia - Oddelenia výchovy 
k zdraviu, v záujme oslovenia rôznych skupín obyvateľstva a sprostredkovania aktuálnych 
informácií v oblasti pôsobenia. 
 
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 kluby dôchodcov (KD), z toho dva opakovane, konkrétne 
na Laboreckej ulici v Košiciach, kde sme vyšetrili 41 a v Šaci 27 dôchodcov. V okolí Košíc 
sme poskytli poradenstvo 23 seniorom z KD v Ruskove.  
 Mobilnú zložku Poradne zdravia využilo aj 30 matiek a 1 otec z troch materských 
centier, t. j. z MC Stonožka na ul. Milosrdenstva č. 4 (kde bolo vyšetrených  8 matiek), v MC 
Slniečko na Starozagorskej ulici (bolo vyšetrených 6 matiek a 1 otec) a napokon v MC 
Radosť na Alžbetinej ulici (o vyšetrenie prejavilo záujem 16 matiek).  
 Na základe záujmu zo strany škôl sme poradenské služby poskytli 13 študentom 
z Ekonomickej univerzity v Košiciach (dňa 31. 7. 2008), 11 učiteľom zo ZŠ v Košickej Belej 
(dňa 28. 11. 2008) a 42 učiteľom zo ZŠ Ľ. Fullu, na Maurerovej 21 v rámci Dňa otvorených 
dverí (24. 11. 2008). 
 V spolupráci s Ligou proti rakovine – pobočkou Košice, Klinikou rádioterapie 
a onkológie 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 (21. ročník - jarná časť) na Hornom Bankove dňa 30. marca 2008. 
Účastníkom sme ponúkli služby mobilnej Poradne zdravia (t. j. vyšetrenie celkového 
cholesterolu, tlaku krvi) a konzultácie k zdravému životnému štýlu, o ktoré prejavilo záujem 
vcelku 57 osôb. Jesenná časť Onkokardioturistiky sa konala na Hrešnej v Kavečanoch dňa 
19. októbra 2008, kde o ponúknuté poradenstvo prejavilo záujem celkovo 24 účastníkov 
akcie. 
 Pre zamestnancov Miestneho úradu MČ Košice - Juh a súčasne pre miestny klub 
dôchodcov a materské centrum sme ponúkli v rámci zdravotno - výchovného podujatia 
na tému Obezita (v priestoroch Relaxačného centra Relax na ul. Milosrdenstva 4 dňa 23. 1. 
2008), ktorého hlavným iniciátorom bola Liga proti rakovine – pobočka Košice, poradenstvo 
a vyšetrenia pre 31 záujemcov. Uvedená akcia bola spropagovaná v lokálnej TV Naša 
a odvysielaná vo večerných aktualitách toho istého dňa.   
 V mesiaci september sme participovali na celoslovenskej osvetovej kampani, 
zameranej na oblasť kardiovaskulárnej prevencie u laickej verejnosti. Iniciátormi 
a realizátormi projektu s príznačným názvom MOST (Mesiac O Srdcových Témach) boli 
Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca za podpory partnerských 
a oslovených organizácií. Na súvisiacich akciách sa propagoval „Kód zdravého života“ 0-30-
5-140-90 (0 = nefajčiť, 30 = fyzickú aktivitu denne 30 minút a viac, 5 = hladina celkového 
cholesterolu 5 mmol/l a menej, krvný tlak menej ako 140/90 mmHg), ktorý bol  navrhnutý 
Európskou kardiologickou spoločnosťou. 
  Do projektu sme sa začlenili nasledovnými akciami (pozri tiež úlohu 9.8.): 
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− V spolupráci s farmaceutickou firmou WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG. sme 
služby mobilnej Poradne zdravia ponúkli návštevníkom z radov verejnosti pri dvoch akciách, 
t. j. dňa 4. 9. 2008 na Magistráte mesta Košice (pre 62 záujemcov) a dňa 11. 9. 2008 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach (pre 58 záujemcov), posledne menovaná 
akcia bola organizovaná v súčinnosti s RÚVZ Michalovce. Na obidvoch podujatiach 
prevažovali klienti s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením, resp. diabetom, 
u ktorých sme zisťovali najmä celkový cholesterol, tlak krvi, pulzovú frekvenciu, telesný tuk 
a volil sa adekvátny poradenský prístup. 
− V spolupráci s Akadémiou vzdelávania – pobočkou v Košiciach sme usporiadali päť 
akcií. Dve sa týkali poradenstva (t. j. služieb mobilnej Poradne zdravia a Poradne 
na odvykanie od fajčenia) s miestom konania na Národnom inšpektoráte práce 
na Masarykovej ul. v  Košiciach dňa 22. 9. 2008 (pre 37 zamestnancov) a na Akadémii 
vzdelávania dňa 25. 9. 2008 (pre 13 zamestnancov, resp. ich klientov). Ďalšie akcie mali 
vzdelávací charakter (prednášky, besedy) a uskutočnili sa na troch stredných školách 
v Košiciach - na Strednej odbornej škole, Gemerská 1 dňa 17. 9. 2008 na tému „Súvislosť 
kardiovaskulárnych ochorení a fajčenia“ (s celkovou účasťou 70 študentov), s témou „Zdravý 
životný štýl a prevencia kardiovaskulárnych ochorení“ sme edukačne pôsobili na SPŠ 
strojníckej, Komenského 2 dňa 18. 9. 2008 (s účasťou 71 študentov) a SPŠ dopravnej, Hlavná 
ul. 113 dňa 19. 9. 2008 (s účasťou 18 študentov). 
− Pri príležitosti Svetového dňa srdca (posledná septembrová nedeľa, t. r. 
28. september) sa opätovne konalo celoslovenské podujatie „Beh o srdce“, organizované 
v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, garantmi ktorého boli ÚVZ SR, Slovenská liga 
za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych chorôb „Srdce Srdcu“ a Slovenská nadácia srdca. 
Tohtoročné ústredné motto znelo „Poznaj svoje riziko!". Dominantnou súčasťou 
prebiehajúcich aktivít určených pre verejnosť bolo poradenstvo v otázkach zdravej výživy a 
prevencie kardiovaskulárnych ochorení ako aj symbolický beh na 200 metrov s možnosťou 
vecnej výhry (bicykel), ktoré boli sprevádzané kultúrno-zábavným programom pre deti 
a dospelých. Mobilnú Poradňu zdravia a Protifajčiarsku poradňu sme v spolupráci s firmou 
Comm s. s r. o. spropagovali verejnosti na Hlavnej ulici v Košiciach dňa 28. 9. 2008 
(s počtom záujemcov 84) a v spolupráci s firmou Farmi Profi s. s r. o. návštevníkom 
OC Galéria Košice dňa 27. 9. 2008 (s počtom záujemcov  69). 
 Odbornou zainteresovanosťou sme podporili realizáciu projektu Spolku medikov 
mesta Košice, n. o. pod názvom „Deň pre zdravie“ (druhý ročník). Projekt je určený širokej 
verejnosti a je zameraný na zlepšenie zdravotného povedomia občanov. Jeho hlavným cieľom 
je spropagovať zdravý životný štýl, potrebu prevencie, pravidelných kontrol a tým podnietiť 
väčší záujem o vlastné zdravie a väčšiu zodpovednosť voči sebe a ostatným. Akcia sa 
uskutočnila v priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach v dňoch 21. - 23. 11. 2008, 
kde na vyhradenom mieste sa poskytovalo poradenstvo prostredníctvom prizvaných 
odborníkov v oblasti zdravej výživy, správnej ústnej hygieny, prevencie tabakizmu 
a alkoholizmu, AIDS, sexuálne prenosných ochorení a drog, rakovinových ochorení, v oblasti 
duševného zdravia a poskytovania prvej pomoci. Návštevníci OC Optima v oddelení, ktoré 
bolo nami garantované, mali možnosť dať si odmerať celkový cholesterol, krvný tlak, BMI, 
percentuálne množstvo alveolárneho CO vo výdychu cez Smokerlyzer - dychový tester 
a pomocou individuálnych konzultácií získať odporúčania v zmysle zdravého životného štýlu.  
 Okrem uvedených akcií sme sa podieľali na vyšetreniach v stabilnej zložke základnej 
poradne. 
 Zo vzdelávacích a odborných podujatí zameraných na problematiku prevencie 
chronických neinfekčných ochorení sme sa aktívne zúčastnili IV. pacientského seminára 
v rámci XII. košických chemoterapeutických dní, ktorý organizovala Slovenská 
chemoterapeutická spoločnosť, Slovenská onkologická spoločnosť, SLS - Sekcia 
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onkologických sestier, Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice, RKSaPA Košice 
II, LF UPJŠ Košice a Liga proti rakovine - pobočka Košice. Podujatie sa konalo na Magistráte 
mesta Košice. Naša aktívna účasť dňa 6. 12. 2008 - kedy v programe dominovala 
psychosociálna problematika v onkológii - pozostávala z prezentácie Poradenského centra 
ochrany a podpory zdravia pri RÚVZ Košice formou panelového postera a tiež 
z individuálneho poradenstva priamo na mieste, v rámci ktorého sme záujemcom stanovili 
celkový cholesterol, BMI a krvný tlak.  
 Ďalším podujatím, ktorého sme sa zúčastnili, bol pracovný seminár venovaný 
programu „CINDI“ v SR a problematike poradenských centier pri RÚVZ v SR s miestom 
konania v Kúpeľoch Brusno v dňoch 25. - 26. 11. 2008. Organizátormi akcie boli Slovenská 
epidemiologická asociácia, pridružený člen SLS a RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. 
Obsahovou náplňou podujatia boli hlavne nasledovné oblasti: stratégia CINDI programu 
na ďalšie roky, návrh kardiovaskulárneho programu SR a úloha poradní zdravia v prevencii 
kardiovaskulárnych ochorení, práca s biochemickým analyzátorom Reflotron a programom 
Test zdravé srdce a aktualizácia metodickej príručky pre prácu v poradniach zdravia.  
  
Cieľ č. 11: Pohybová aktivita  
 Pri príležitosti Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ (10. máj) Regionálny úrad SZO 
pre Európu v Kodani organizoval medzinárodnú kampaň. Heslom významného termínu 
v roku 2008, rovnako tak kampane, bola výzva „Fyzická aktivita pre všetkých“, čím iniciátori 
chceli osloviť každého a podporiť snahy o zvýšenie prístupnosti a rozšírenie možností 
pohybovej aktivity. V zmysle uvedeného sme informovali rôzne vekové a sociálne skupiny 
populácie o význame voľno časovej pohybovej aktivity pre zdravie. V rámci spolupráce 
v propagačnej oblasti sme oslovili viacero inštitúcií v Košiciach a okolí, ako základné 
a stredné školy, materské centrá, komunitné centrá a kluby dôchodcov. Spolu s metodickým 
odporučením im boli zaslané zdravotno-výchovné letáky, plagáty z našej edície. Podľa 
cieľového určenia boli distribuované nasledovné tituly (celkovo 5): 1. „Pohyb, to je zdravie 
tela a ducha“, 2. „Cvičíme s deťmi predškolského veku“, 3. „Pohyb? Nechce sa ti? Vieš, 
že...“, 4. „Životospráva v staršom veku – význam pohybu“, 5. „Ponúkame vám niekoľko rád, 
aby ste sa vyhli...“. 

Širšiu verejnosť sme o termíne informovali prostredníctvom príspevku 
s rovnomenným názvom uverejneného na webovej stránke RÚVZ Košice v položke Aktuality 
ako aj informačnou správou „Pohyb zdraviu pomáha“ uverejnenou v regionálnom denníku 
Korzár vo výtlačku zo dňa 9. 5. 2008. 

V súvislosti s podporou pohybovej aktivity u zamestnancov RÚVZ Košice sme 
usporiadali Deň zdravia – športový deň (30. mája), ktorý sa konal v lokalite obce Nižný 
Klatov - v chatovej osade Klatovianka (areál Western City). Z ponúkaných voľných 
športových disciplín si účastníci mohli zvoliť turistiku, cyklistiku, volejbal, bedminton 
a nacvičiť country tance. K dispozícii bolo občerstvenie (guľáš a nápoje). Kvôli záujmu sme 
na jeseň opätovne zorganizovali športový deň, ktorý sa konal v exteriéri Mestskej krytej 
plavárne dňa 5. 9. 2008. Mal súťaživý priebeh, kolektívy jednotlivých odborov medzi sebou 
súťažili v zvolených športových disciplínach: minigolf, volejbal, ruské kolky. Súčasťou 
voľného programu bola kalanetika. Ako občerstvenie sa podával guľáš a kofola. 

 
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. „Zdravotno-výchovné 
pôsobenie u  detí predškolského veku - stomatohygiena“, 9.6. „Národný program prevencie 
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obezity“, 9.8. „Iniciovať a organizovať zdravotno-výchovné akcie pre obyvateľov 
s osobitným zameraním na témy a termíny odporúčané SZO“, ale i k cieľom NPPZ (už 
uvádzaným).  

Pri zvyšovaní zdravotného uvedomenia obyvateľstva sa kladie dôraz na predchádzanie 
chorobám a osvojenie zdraviu prospešných návykov, čo vyžaduje integrujúcu predstavu 
o vplyvoch, ktoré na stav zdravia pôsobia. Odovzdávané odborné vedomosti a schopnosť 
ich pretransformovania do podoby praktického použitia pre jednotlivé cieľové skupiny 
má význam pre modifikáciu, resp. formovanie ich postojov k zdravému životnému štýlu. 

 
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. Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
 V prvom štvrťroku 2008 bola spracovaná hodnotiaca správa týkajúca sa realizácie 
Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít za rok 2007. Ďalej bol spracovaný 
prehľad počtu separovaných a segregovaných osád na území okresov Košice mesto a Košice 
okolie a najdôležitejšie problémy vyskytujúce sa v týchto osadách.  

Dňa 1. 4. 2008 boli medzi RÚVZ Košice a Komunitnými pracovníkmi (KP): 
Bc.Františkou Ondrašikovou - koordinátorkou, Denisou Gáborovou - asistentkou 
koordinátora a Slavomírom Pechom - asistentom koordinátora podpísané Príkazné zmluvy 
na rok 2008.  

Komunitní pracovníci pôsobili v osadách: Rankovce, Boliarov, Bidovce, Kecerovce, 
Vtáčkovce, Veľká Ida; ďalšie lokality v rámci mesta Košice: Poliklinika Sever,  ambulancia 
MUDr. Vargovej a pľúcna ambulancia MUDr. Terekovej, sídlisko Ťahanovce, Na Demetri, 
Luník IX., Základná škola Krásna nad Hornádom a Špeciálna základná škola - sídlisko 
Nad Jazerom, Družstevná n/Hornádom, Čaňa, Svinica, Čierna n/Tisou.  

Preventívne prehliadky na podnet KP:  
V spolupráci s obvodnými lekármi: MUDr. Hanesovou,  praktickou  lekárkou pre 

dospelých z Kráľoviec a MUDr. Liškovou, praktickou lekárkou pre dospelých z Keceroviec, 
na preventívne prehliadky spojené s očkovaním proti tetanu bolo KP odoslaných 332 Rómov 
z Kecerovsko-olšavského mikroregiónu. Na opakované kontroly po ochorení na podnet KP 
prišlo 185 osôb. 

Očkovanie na podnet  KP   
V spolupráci s detskými lekármi: MUDr. Čörgöová, praktická lekárka pre deti 

a dorast Kecerovce, MUDr. Vargová, detská lekárka Poliklinika Sever, Košice, 
MUDr. Chrena, praktický lekár pre deti a dorast Kecerovce, MUDr. Šeňová, praktická lekárka 
pre deti a dorast Bidovce, bolo v rámci Imunizačného programu na očkovanie pozvaných 
spolu 1028 matiek maloletých detí a adolescentov. Väčšina pozvaných bola z osách 
Kecerovsko - olšavského mikroregiónu. K MUDr. Vargovej na Polikliniku Sever,  v sanitke, 
ktorú na tento účel poskytovala FN L. Pasteura v Košiciach, odtransportovali 50 detí 
s rodičmi. Väčšina pozývaných detí bola z Luníka IX. Migrujúce rodiny zo  Svinice, 
Družstevnej n/Hornádom, Čane, Čiernej n/Tisou a Jasova  vyhľadávali a na preventívne 
prehliadky alebo na očkovanie pozývali aj za pomoci starostov obcí. MUDr. Vargová túto 
spoluprácu veľmi ocenila. Niekoľko detí pre pobyt v zahraničí alebo pre migráciu sa 
nepodarilo nájsť. 

Do detských poradní bolo pozvaných  245 matiek maloletých detí. V spolupráci 
s terénnymi sociálnymi pracovníkmi navštevovali KP problémové rodiny (snaiferi – 
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užívatelia drogy, deti duševne chorých rodičov, migrujúce rodiny a pod.), kde aj zdravotno -
výchovne pôsobili.  

Liečba choroby u lekára na podnet KP:  
KP vykonali 195 návštev v rodinách a napomínali chorých, aby navštívili lekára za 

účelom liečenia. Na pokyn obvodnej lekárky boli 2 ženy z Keceroviec sanitkou sprevádzané 
na odborné gynekologické vyšetrenie do FN LP Rastislavova 43, Košice. Za účelom 
antikoncepcie bolo šiestim ženám z Boliarova zabezpečované gynekologické vyšetrenie 
v Košiciach.  

Na žiadosť MUDr. Minárikovej, vedúcej oddelenia infekčnej epidemiológie RÚVZ 
Košice a za asistencie Polície bol vyhľadaný muž s pozitívnou tuberkulózou, ktorý po 
úspešnej akcii sanitkou bol prevezený na povinnú hospitalizáciu, oddelenie TBC – FN LP 
Rastislavova 43, Košice. Rovnako z rodiny chorého bolo v sanitke odtransportovaných päť 
dospelých osôb na preventívnu prehliadku a povinnú liečbu do pľúcnej ambulancie na 
Polikliniku Sever v Košiciach. KP zároveň spolupracovali s lekármi, rodičmi, učiteľmi a 
žiakmi pri zabezpečovaní očkovania proti TBC. Zo Špeciálnej základnej školy Rovníkova, 
zo sídliska  nad Jazerom, bolo k MUDr. Terekovej do pľúcnej ambulancie na Polikliniku 
Sever, za pomoci sanitky, na očkovanie proti TBC v dvoch termínoch (23.9.08 – Mantu, 
26.9.08 –TBC vakcína) prevezených 22 žiakov.  

Zdravotný preukaz poistenca - na podnet KP bol vybavovaný  77 osobám. Ôsmim 
rodinám  zo vzdialenej segregovanej osady v Bidovciach bolo zabezpečované, v spolupráci 
s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotné prepoistenie. 

Spolupráca so školami: 
Pre vysoký výskyt pedikulózy u detí  a na požiadanie učiteľov zo základných škôl: ZŠ 

Bidovce, ZŠ Vtáčkovce, ZŠ Boliarov, ZŠ Rankovce, ZŠ Herľany ŠZŠ Vtáčkovce bola KP 
313 žiakom na 1. stupni vykonaná  kontrola vlasov spojená s odvšivením . V takejto akcií 
pokračovali aj v rodinách  zavšivených detí.   
V spolupráci s RÚVZ KE, odd. zdravotnej výchovy sa na školách uskutočnili vzdelávacie 
aktivity: ZŠ Kecerovce „STOMATOHYGIENA“ - 3l detí a ŠZŠ Vtáčkovce: „Základné 
hygienické návyky“- 61 detí. Zúčastneným deťom boli distribuované zubné kefky, zubné 
pasty, mydlá a hygienické vreckovky. V triedach boli k danej problematike zhotovené 
výchovné pomôcky. 

Športové aktivity: 
Komunitní pracovníci viedli 386 krát mladých Rómov k športovým aktivitám.   

V „Deň Rómov“ (10.4.2008) sa konal v Kecerovciach štafetový beh 15-tich dievčat a 
kultúrne vystúpenie s účasťou starostu obce, poslancov a hostí z neziskových subjektov. 
Na „Svetový deň športu“ (10.5.2008) zorganizovali v Kecerovciach, vo Vtáčkovciach 
a v Rankovciach športové dopoludnie. Zároveň boli so sprievodným listom ohľadom 
metodického usmernenia v propagačnej oblasti zaslané obciam dva tituly zdravotno-
výchovných letákov: 1. „Pohyb, to je zdravie tela a ducha“, 2. „Pohyb? Nechce sa ti? Vieš, 
že...“. Športové aktivity s mládežou, ako aj s dospelými záujemcami (aerobic, futbal, 
basketbal) boli pravidelnou súčasťou programu. V obci Kecerovce boli založené športové 
krúžky pre deti a mládež (basketbalový, futbalový a volejbalový), ktorých činnosť bola 
spojená aj s poskytovaním informácií o správnom pitnom režime a dodržiavaní osobnej 
hygieny. V priestoroch Komunitných centier bolo organizované cvičenia pre ženy. V obci 
Boliarov dospelí Rómovia pripravili a uskutočnili futbalový turnaj. 

Edukácia: 
Komunitní pracovníci vykonávali edukačné aktivity najmä v rómskych rodinách, 

v kolektívoch materských a základných škôl a v komunitných centrách. Ďalej spolupracovali 
s obvodnými lekármi pre dospelých a s lekármi pre deti a dorast, s obecnými úradmi, 
s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, s Úradom splnomocnenkyne vlády. 
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Zaevidovali spolu 2903 edukačných aktivít. Okrem prednášok zabezpečovali propagačný 
a obrázkový materiál (plagáty, letáky, brožúrky, dotazníky a hygienické pomôcky).  
Zdravotno-výchovne pôsobili, radili pri niektorých infekčných ochoreniach (vírusové 
hepatitídy, meningitídy, hnačky, parazitárne ochorenia)  a pri zavšivení. Pri vysokom krvnom 
tlaku radili, že lieky je potrebné pravidelne užívať, nevynechávať liečbu a ako sa zdravo 
stravovať. Výchovne pôsobil u mladých v boji proti fajčeniu a nadmernému požívaniu 
alkoholických nápojov. Viedli rozhovory na tému drogy a závislosť na hracích automatoch. 
S mladými dievčatami a ženami sa venovali aj témam o sexuálnom správaní sa mladých, 
o živote v manželstve a v partnerstve, o finančnom hospodárení v rodine a pod. Riešili otázky 
antikoncepcie. Edukačne pôsobili v oblasti ochrany životného prostredia, riešili problémy 
čiernych skládok odpadu, problémy s nadmerným výskytom túlavých psov.  

Iné:  
V mesiaci apríl – jún KP v spolupráci s pracovníkmi RÚVZ zorganizovali pre 

36 rómskych lídrov Zdravotnícky tréning, pozostávajúci  z ôsmich  prednášok. Jeho 
cieľom bolo poskytnúť informácie o dodržiavaní základných hygienických návykov, 
poskytovaní laickej prvej pomoci a prevencii ochorení infekčnej a neinfekčnej etiológie. 
V rámci realizácie projektu „STOPA“, zameraného na výcvik peer aktivistov z radov Rómov 
v problematike prevencie závislostí. Odborným garantom akcie bol Odbor podpory zdravia, 
RÚVZ KE. V spolupráci s Občianskym združením Stop fajčeniu so sídlom v Bratislave 
a Komunitným centrom Rankovce bolo zabezpečené vydanie dvoch letákov z produkcie 
RÚVZ: 1. „Fajčenie smrdí a zabíja“, 2. „Ako prestať fajčiť!“ (Dvojjazyčne  slovensko-
rómsky, v náklade po 1000 ks pre intervenčné účely).  V projektovej úlohe „Primárna 
prevencia črevných parazitárnych nákaz u detí predškolského veku“ sa zabezpečilo 
zdravotno-výchovné pôsobenie v materských školách, súčasťou ktorého bola tvorba a šírenie 
informačných letákov. Za týmto účelom boli na MŠ zaslali štyri tituly informačných letákov 
z edície RÚVZ : 1. Mrľa ľudská (Enterobius vermicularis), 2. Tenkohlavec bičíkový 
(Trichuris trichiura), 3. Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides), 4. Parazity – jednobunkovce 
- prvoky.  

V obci Vtáčkovce sa pre domácnosti buduje vodovod a kanalizácia, čím sa 
obyvateľom zabezpečí kvalitnejšie a lepšie bývanie. Bc. F. Ondrašiková dva krát sprevádzala 
Mgr. M. Feča, odborného radcu pre oblasť zdravia a bývania z regionálnej kancelárie Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre Rómsku komunitu v teréne Kecerovsko-olšavského 
mikroregiónu.  

Dňa 18.11.2008  MUDr. J. Kolárová, MPH, spolu s Bc. F. Ondrašikovou v živom 
vysielaní, v Rádiu Regina, diskutovali na tému „Program podpory zdravia 
znevýhodnených komunít v okrese Košice“.   

 
Vzdelávacie aktivity KP: 
 V Tatranskej Lomnici sa aktívne zúčastnili na odbornom seminári „Manažment miest 

a obcí vo vzťahu k chovu domácich zvierat“, Bc. F. Ondrašiková a vystúpila s prezentáciou 
„Problém túlavých psov v rómskych osadách, možnosti riešenia“. V Centre pre Komunitný 
rozvoj v Košiciach sa komunitní pracovníci zúčastní na odbornom seminári „Výmena 
skúsenosti v oblasti komunitného rozvoja“. Pre študentov 2. ročníka  LF UPJŠ  z odboru 
Verejné zdravotníctvo pripravili pracovný seminár „Program podpory zdravia 
znevýhodnených rómskych komunít na Slovensku v roku 2008“ a exkurziu v Komunitných 
centrách Kecerovsko – olšavského regiónu. Na nej prezentovali terénnu zdravotnú činnosť, 
komunitnú sociálnu prácu a rôzne aktivity, ktoré sú v centrách uskutočňované.  
Bc. F. Ondrašiková bola starostom obce Boliarov prizvaná k pripomienkovaniu materiálu 
„Komunitný plán obce“. Bc. F. Ondrašiková pripravila prezentačný poster na tému „Princípy 
vodcovstva v komunitnej práci“.  
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Prázdninový klub v Rankovciach v spolupráci s Komunitným centrom v Rankovciach 
pripravili sadu vzdelávacích aktivít, zameraných na upevňovanie hygienických návykov 
u rómskych detí vo veku od 6–12 rokov.  
 

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

Plnenie tejto úlohy spočíva v stanovení merateľných indikátorov realizovaných 
programov a projektov podpory zdravia, v ich analýze a sledovaní zmien.  

Účasť zamestnancov odboru podpory zdravia na európskom projekte RAPID, ktorý je 
zameraný na problematiku hodnotení dopadov na zdravie poskytne návod na vytvorenie 
a zavedenie do praxe tohto systému.   

 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 

- pozri úloha č. 6.5 z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva SR  
         
7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť 
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR 

Táto úloha bola plnená v rámci BCA – Biennial collaborative agreement – 
Dvojročnej dohode  medzi MZ SR a WHO 
Priorita: Budovanie kapacít pre verejné zdravotníctvo 
Úloha: Revízia národnej stratégie pre nerovnosti v zdraví s cieľom zlepšenia politík 
v tejto oblasti. 

V roku 2008 sa v rámci plnenia tejto úlohy uskutočnili v Košiciach tri misie expertov 
WHO, v rámci ktorých sa uskutočnili dve pracovné stretnutia členov multi-disciplinárnej 
pracovnej skupiny pre analýzu nerovností v zdraví v SR a dve pracovné stretnutia so 
zástupcami rôznych inštitúcií na úrovni Košického kraja. 
 
I. misia WHO, Košice, 12. – 13. 6. 2008 
Cieľ a priebeh pracovného stretnutia: 

Cieľom stretnutia bolo načrtnúť základný rámec plnenia tejto úlohy a navrhnúť členov 
pracovnej skupiny, ktorá bude na tejto úlohe pracovať. Po zvážení súčasnej situácie, keď je 
výrazný tlak na aktivity smerujúce k rozvoju regiónov (štrukturálne fondy) a už jestvujúcich 
iniciatívach na úrovni kraja, spolu so skúsenosťami z iných krajín, bolo dohodnuté, že 
stratégia bude pripravovaná na úrovni regiónu (Košický kraj) s možnosťou jej aplikácie aj 
v ostatných krajoch Slovenskej republiky, resp. na národnej úrovni. 

 Základnými líniami v prvom roku plnenia bude  
1. analýza jestvujúcich a doplnenie chýbajúcich údajov týkajúcich sa nerovnosti v zdraví, 
možnosti kvantitatívnych analýz nerovnosti v zdraví, v prípade potreby dekompozícia údajov. 
Na prvom stretnutí boli účastníci oboznámení so základnými indikátormi zdravotného stavu 
na úrovni Košického kraja, diskutovaný bol systém zberu údajov a dostupné zdroje pre ich 
získanie. Zároveň boli poskytnuté informácie o základných politických dokumentov 
týkajúcich sa verejného zdravia a podpory zdravia.  
2. analýza aktivít kľúčových zainteresovaných strán (verejný, súkromný, tretí sektor), 
ktorých spolupráca je nevyhnutná pre návrh stratégie pre nerovnosti v zdraví. Na prvom 
stretnutí boli prezentované aktivity výskumného tímu z Univerzity v Gronningene 
a Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, ako aj systém fungovania mimovládnych organizácií 
na Slovensku (pripravený zoznam mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti nerovnosti 
v zdraví v Košickom kraji), prezentácia aktivít a zámerov SAVEZ. 
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V priebehu stretnutia Tatjana Buzeti informovala o skúsenostiach pri procese 
vytvárania stratégie na znižovanie nerovnosti v zdraví v regióne s najhoršími ukazovateľmi 
zdravotného stavu v Slovinsku (Pomurje), ako aj problémoch pri jej implementácii.  
 V závere dvojdňového stretnutia bol prediskutovaný plán nadchádzajúcej misie, ktorá 
sa uskutoční už v júli tohto roku a bude zameraná na podrobnú analýzu údajov o zdravotnom 
stave (pracovná skupina pre nerovnosti v zdraví), ako aj na stretnutia s identifikovanými 
kľúčovými partnermi pre túto problematiku (odbor zdravotníctva Košického samosprávneho 
kraja, Agentúra pre podporu a rozvoj Košického kraja, n. o, Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Krajský školský úrad a pod.).   
 
II. misia WHO, Košice, 15. – 18.7.2008 
16. 7. 2008 – prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre analýzu nerovnosti v zdraví v SR 
Cieľ pracovného stretnutia:  
- diskutovať a dohodnúť sa na súpise podkladov potrebných pre prácu intersektorálnej  

pracovnej skupiny pre nerovnosti v zdraví zameraných na analýzu súčasného stavu 
v nerovnostiach v zdraví v SR 

- preskúmať a dosiahnuť dohodu v kľúčových otázkach a indikátoroch zdravia, ktoré  
budú použité s cieľom monitorovať nerovnosti v zdraví ako aj dopad politík 
na nerovnosti v zdraví 

- definovať prioritné úlohy a produkty, ktoré budú výsledkom práce skupiny v období  
rokov 2008 – 2009. 

Program:  
-  privítanie, predstavenie účastníkov, definovanie cieľov stretnutia pracovnej skupiny 

pre nerovnosti v zdraví – pracovné stretnutie otvoril MUDr. Ladislav Kugla, 
regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Košiciach  

- analýza sociálnych nerovností v zdraví v SR (krátky prehľad aktuálnej činnosti  
jednotlivých účastníkov v oblasti nerovnosti v zdraví) 

- možnosti pre analýzu sociálnych nerovností v zdraví a súvisiacich politických cieľov –  
prehľad možností a kľúčových oblastí, na ktoré je potrebné sa zamerať pri práci 
pracovnej skupiny – prezentácia Niko Speybroeck 

- hodnotenie dopadov na rovnosť v zdraví a dekompozícia (rozklad) údajov  
o nerovnosti v zdraví – prezentácia Niko Speybroeck a Sarah Simpson – možnosti 
využitia týchto nástrojov pri analýzach nerovností v zdraví 

- diskusia o možnostiach využitia metód hodnotenia dopadov na rovnosť v zdraví  
v podmienkach SR, plánovanie a ďalšie kroky aktivít pracovnej skupiny 

17. 7. 2008 – pracovné stretnutia s prizvanými hosťami 
Cieľ pracovných stretnutí:  

Získanie informácií o činnosti a aktivitách prizvaných hostí v oblasti nerovnosti 
v zdraví, nadviazanie budúcej spolupráce, vysvetľovanie vzťahov medzi zdravím a jeho 
potenciálnym prínosom do ekonomického rozvoja, možnosti inkorporácie zdravia ako trvalej 
hodnoty do kľúčových dokumentov zaoberajúcich sa rozvojom a plánovaním investícií do 
Košického regiónu 
 
Program a prizvaní účastníci:  
-  séria pracovných stretnutí s reprezentantmi vybraných štátnych a mimovládnych 

inštitúcií. 
• Ing. Jan Pavlik, Košický samosprávny kraj, odbor krízového riadenia a komunitných 

programov, Košice 
• Ing. Peter Burger, Technická univerzita Košice, Inštitút regionálneho rozvoja, 

spoluautor publikácie o investičných a rozvojových plánoch Košického regiónu 
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• Mgr. Chrenová, Ustredie prace, socialnych veci a rodiny, Košice 
• Doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc., riaditeľ, Krajský Školský Úrad Košice 
• Blanka Berkyová, Centrum komunitného rozvoja Košice, Františka Ondrašiková, 

komunitný pracovník RÚVZ Košice, Július Pecha, Asociácia komunitných centier 
Slovenska, Marián Fečo, kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómsku 
problematiku v Košiciach 

 
Doplnkové stretnutie, Košice, UPJŠ, KISH, 18. 7. 2008 
Cieľ: 
Stanovenie časového a obsahového plánu ďalšieho plnenia úlohy, ako aj potenciálnych aktivít 
v roku 2009.  
Plánované úlohy: 
1. Zhromažďovanie a príprava všetkých dostupných štatistických údajov na čo najmenšej 
geografickej úrovni, ich analýza a zisťovanie príčin regionálnych rozdielov (ak je možné 
na úrovni mestských častí, resp. obcí) 
2. Príprava a organizačné zabezpečenie ďalšieho stretnutia pracovnej skupiny 
pre nerovnosti v zdraví v dňoch 25. – 26.9.2008. 
3. Príprava a organizačné zabezpečenie workshopu zameraného na hodnotenie dopadov 
na rovnosť v zdraví – predbežný termín február 2009.    
 
III. misia WHO, Košice, 23. – 26.9.2008  
24. 9. 2008 – pracovné stretnutie so zástupcami Košického samosprávneho kraja (prítomný 
zástupca riaditeľa KSK, vedúci odborov školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva 
a regionálneho rozvoja), zástupcom Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja Košického 
kraja, zástupcom Magistrátu mesta Košice (odbor sociálnych vecí) a Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny. V priebehu stretnutia bola dohodnutá spolupráca na dokumente Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ktorý bude 
aktualizovaný v decembri tohto roka. Vyššie uvedený plán rozvoja neobsahuje samostatnú 
kapitolu venovanú zdraviu a nerovnostiam v zdraví a práve jej vytvorenie bude v najbližšej 
dobe úlohou pre multisektorovú pracovnú skupinu pre analýzu nerovností v zdraví.  
 
25. – 26. 9. 2008 – II. Stretnutie multisektorovej pracovnej skupiny pre analýzu 
nerovností v zdraví v SR. 
 
Krátkodobý cieľ:  1.  komuniké pre kľúčových partnerov (KSK, Úrad práce,  

Krajský školský úrad, Magistrát mesta Košice…) 
   2. brožúrka pre policy makerov, úrady VZ 
Dlhodobý cieľ:  1. publikácia (50 strán) o nerovnostiach v zdraví a 

najdôležitejších determinantoch, ktoré ich ovplyvňujú 
Základné tézy:    

Súčasné poznatky o nerovnostiach v zdraví v Košickom regióne. Zdôvodnenie potreby 
zaoberať sa otázkou redukcie sociálno-ekonomických nerovností v zdraví (výber argumentov, 
ktoré chceme použiť na zdokladovanie nerovností v publikáciách) 
- prehľad dostupných analýz, výber toho, čo chceme použiť v ďalšej práci, požiadavka 
doplnenia chýbajúcich analýz 
-  brainstorming: hľadanie prioritných oblastí (determinantov), ktoré majú najväčší vplyv 
na nájdené nerovnosti v zdraví 
- návrhy opatrení, odporúčaní pre policy makerov, pracovníkov vo VZ, sociálnej oblasti 
-  formulácia odporúčaní pre rozhodovacie subjekty v Košickom regióne 
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 Na stretnutí sa účastníci zároveň oboznámili s Plánom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Košického kraja na obdobie rokov 2007 – 2013. Z jednotlivých kapitol (materiál 
neobsahuje samostatnú kapitolu venovanú rozvoju zdravia) boli vybraté priority a úlohy 
súvisiace so zdravím, a to s cieľom zosumarizovať ich, navrhnúť indikátory zdravia 
a nerovností v zdraví, ktoré umožnia monitorovať vývoj zdravotného stavu.  

Dňa 15. decembra 2008 bola odovzdaná pripravená kapitola „Zdravie“ do Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorá bude následne pripomienkovaná jednotlivými 
odbormi Košického samosprávneho kraja a vo februári 2009 predložená na zasadnutie 
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V prípade prijatia tejto kapitoly sa práca 
skupiny zameria na identifikáciu 1 – 2 priorít, ktorým sa budeme venovať v budúcom roku.  
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 Na zabezpečenia tejto úlohy programového vyhlásenia vlády je nevyhnutné 
etablovanie podpory zdravia ako študijného odboru s následným prijatím koncepcie odboru 
podpory zdravia. Hlavná odborníčkou HH SR v odbore podpory zdravia sa v marci tohto roka 
zúčastnila rozporového konania s MZ SR k predloženému návrhu koncepcie odboru podpory 
zdravia, z ktorého vyšla požiadavka vypracovať návrh študijného programu študijného odboru 
podpory zdravia. Tento návrh bol predložený na zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR, 
ktoré sa uskutočnilo v máji. V auguste boli na základe listu MZ SR písomne doplnené žiadané 
informácie a podľa posledných informácií sa v januári 2009 uskutoční pracovné stretnutie 
k pripravovanej zmene v legislatíve.   

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, 
Determinanty zdravia a Podpora zdravia. V rámci letnej odbornej praxe mali študenti 2. 
ročníka možnosť oboznámiť sa s praktickou činnosťou Odboru podpory zdravia, 
Poradenského centra ochrany a podpory zdravia. Časť študentov formou náčuvov bola 
prítomná na výcviku peer aktivistov v rámci edukačného projektu STOPA v Komunitnom 
centre Kecerovce. 

V zimnom semestri akademického roka 2008/2009 sme do výučbových cieľov 
praktických cvičení zakomponovali pre študentov 2. ročníka bakalárskeho stupňa a 1. ročníka 
magisterského stupňa dennej formy okrem vyššie uvedených aktivít a špeciálnych 
výučbových techník aj praktické ukážky zdravotno-výchovnej činnosti a terénnej komunitnej 
práce (napr. účasť na besede k stomatohygiene v MŠ na Tatranskej, resp. Rumanovej ul. 
v Košiciach, ukážka činnosti mobilnej Poradne zdravia na pôde Akadémie vzdelávania, 
návšteva Komunitného centra v Kecerovciach, Rankovciach, účasť na terénnej práci 
na sídlisku Luník IX.). 
 
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 
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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.  

V roku 2008 bolo v spolupráci s Trnavskou univerzitou vypracované hodnotenie 
dopadov na zdravie legislatívneho predpisu týkajúceho sa zvýšenia príplatkov pri narodení 
dieťaťa. S výsledkami vykonanej HIA štúdie budú oboznámené kompetentné inštitúcie.  

V dňoch 19. - 22.11.2008 sa MUDr. J. Kollárová zúčastnila na workshope 
organizovanom WHO, ktorý sa konal vo Vilniuse, Litva. Účastníci workshopu sa oboznámili 
s možnosťami zisťovania nerovnosti v zdraví a metodikou hodnotení dopadov na nerovnosti v 
zdraví. 
Názov workshopu: Capacity Building Workshop, Approaches to Measuring the Social 
Determinants of Health and Health Inequities: Methodological and Policy Issues. 
Cieľ workshopu: 
Oboznámiť účastníkov so: 

- súčasnými názormi a prístupmi k analýzam programov a stratégií týkajúcich sa 
sociálnych determinantov zdravia a nerovností v zdraví  

- súčasnými prístupmi k meraniu nerovností v zdraví 
- metodikou hodnotení dopadov na nerovnosti v zdraví 

                    
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.  
 T: priebežne s termínom kontroly do 31.3. kalendárneho roka 
 

2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám 
zdravej výživy.  

T: priebežne s termínom kontroly do 31.3. kalendárneho roka 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 

stavovania.                   
            T: priebežne s termínom kontroly do 31.3. kalendárneho roka 
 

4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
 T: priebežne s termínom kontroly do 31.3. kalendárneho roka 

 
Realizácia úlohy: 

 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 aj naďalej zameraná metodická  činnosť na zavedenie správnej výrobnej 
praxe. 
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   V školskom roku 2007/08  bola na území mesta Košice (5 ZŠ + 1 MŠ)  a na území 
okresu Košice – okolie (1 ZŠ + 5 MŠ) v stravovacích zariadeniach zameraná kontrola v rámci 
výkonu štátneho zdravotného dozoru na hodnotenie jedálnych lístkov za mesiac február 
a posúdenie výživovej hodnoty hotových pokrmov za sledované obdobie. Výživová hodnota 
podávanej stravy bola sledovaná na základe vybraných výživových 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 podávaných pokrmov, hlavné 
živiny – bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny – A a C, minerálne látky – vápnik, železo 
a vlákninu. Zistené priemerné údaje za mesiac február 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 7-10 ročné a 11-14 ročné. 

  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. 

Naďalej sledujeme úroveň zostavovania jedálnych lístkov s dôrazom na posúdenie 
výživovej hodnoty podávaných pokrmov v ďalších školských zariadeniach na dozorovanom 
území. Toho času sa spracovávajú jedálne lístky za mesiac november 2008. 

  Mliečny program sa plní formou podávania mliečnych desiat na niektorých 
základných školách, avšak záujem  zo strany žiakov nie je veľký.  

   Pitný režim v predškolských zariadeniach je zabezpečený 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.  

  Pracovníci odboru priebežne formou prednáškovej činnosti ako aj príspevkami a účasťou 
na poradách pracovníkov škôl a predškolských zariadení usmerňujú a metodicky vedú 
zainteresovaných pracovníkov k uplatňovaniu najnovších trendov a poznatkov v rámci zásad 
racionálnej výživy. 
 
Úlohy: 
5.  Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam.                                                                                                                          

Realizácia úlohy:  
 V priebehu sledovaného obdobia sa na odbore HDaM  pripravili edukačné materiály, 
ktoré  vhodnou a veku primeranou formou oboznámia žiakov ZŠ resp. študentov stredných 
škôl s danou problematikou. Pracovníčka odboru sa zúčastnila diskusného stretnutia 
„Prevencia drogovej závislosti detí a mládeže v SR“, ktorého usporiadateľom bola SZU – 
FVZ, Limbova 12, Bratislava. 
 
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.                                                                                                   
Realizácia úlohy:  
 V nadväznosti na predchádzajúce celoeurópske školské prieskumy o alkohole, tabaku 
a drogách -  ESPAD sa uskutočnil zber údajov v mesiacoch apríl – máj 2008. Je to opakovaný 
prieskum užívania legálnych a nelegálnych drog u študentov vysokých škôl (druhé 
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zopakovanie celoštátneho prieskumu). Prieskum bol uskutočnený dotazníkovou formou, bol 
dobrovoľný a  anonymný. Do projektu na území mesta Košice bolo zapojených  8 fakúlt 
z 2 univerzít -  Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Prípravná a realizačná fáza projektu bola sťažená nevhodným načasovaním 
projektu na koniec semestra. Z uvedeného dôvodu sa nepodarilo naplniť požadované počty 
respondentov. Spolu bolo zozbieraných  cca  550 dotazníkov ( 50%).  Po zosumarizovaní   
materiálov boli tieto odoslané gestorovi projektu na ďalšie spracovanie.  
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU 
 
Úlohy 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe  
oznámení kontrolných inštitúcií 

Na základe písomných oznámení jednotlivých terénnych odborov sú správy o výkone 
kontroly zákona o ochrane nefajčiarov mesačne zasielané na ÚVZ SR.  

5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 
Plnenie tohto bodu uvádzame pri úlohe 1. – NPPZ, Cieľ č. 4. 

 
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.  

T: 31.12.2008 
Plnenie: pozri úloha č. 6.1  z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva 
 

2. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR. 
 T: 28. február 2009 

Plnenie: pozri úloha č. 6.1  z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva 
            
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.  

 
Pozri odpočet plnenia úloh z PaPOZ bod: 2.1. 

 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská). 

 
Pozri odpočet plnenia úloh z  PaPOZ bod: 2.3. 
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3. Spolupracovať pri pregraduálnom vzdelávaní študentov v odbore verejné 
zdravotníctvo a postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti 
ochrany zdravia pri práci.  

 
Zamestnanci odboru zabezpečujú praktickú a teoretickú výučbu na LF UPJŚ v Košiciach 

pre študentov 3. ročníka /Bc/, študujúcich v dennej forme odbor Verejné zdravotníctvo 
a v rámci roku 2008 aj pre študentov 5. ročníka /Mgr./.  
 
4. 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 2008 dozoroval 4 552 zariadení. Jednalo sa o výrobné 

zariadenia rôzneho, najmä výrobného charakteru, a to z odvetvia strojárenského priemyslu 
a kovovýroby. Prevažujúca časť dozorovaných zariadení je tvorená mikro a malými 
podnikmi, avšak v regióne sa nachádzajú aj veľké podniky ako U.S.Steel Košice, s.r.o. a jeho 
dcérske spoločnosti a spoločnosti zamerané na výrobu komponentov pre automobilový 
priemysel, napr. VALEO SLOVAKIA, s.r.o., Ford Getrag, Faurecia Leather Košice, s.r.o. 
a pod.. 

V týchto dozorovaných zariadeniach bolo v r. 2008 vykonaných 1003 previerok. 
Pri výkone ŠZD sa postupovalo v zmysle jednotných postupov vydaných ÚVZ SR.  

Ťažiskovým pri výkone dozoru bola kontrola uplatňovania legislatívnych  predpisov 
v jednotlivých podnikoch, v ktorých sú pracovné činnosti určené do rizika. Celkom bolo 
vydaných 53 rozhodnutí vo veci zaradenia prác do rizika.  

Ďalej bol ŠZD špecificky zameraný 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 5 
spoločnostiach. Dozor nad činnosťou PZS bol uskutočňovaný pri každom výkone ŠZD 
zameranom na dodržiavanie opatrení v súvislosti s určením prác do rizika a pri šetrení 
podozrení na chorobu z povolania. Celkom bolo vykonaných 1153 takýchto kontrol.  

Pri šetrení podozrení na choroby z povolania boli vo všetkých prípadoch v zápise 
uvedené dôležité skutočnosti pre výkon štátneho zdravotného dozoru. V dvoch prípadoch 
bolo začaté správne konanie v súvislosti so zisteniami pri takomto šetrení. Jednalo sa o LF 
UPJŠ, Ústav klinickej chémie a biochémie, kde neboli v čase šetrenia posúdené riziká, čo 
malo dopad aj na nedostatočne vykonávanú ochranu zdravia pri práci a v druhom prípade sa 
jednalo o MGT Construct, s.r.o., kde bolo zistené, že zamestnávateľ si neplnil povinnosti 
v súvislosti s obmedzeniami zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.  

Celkom 6 výkonov ŠZD bolo zameraných na šetrenie podnetov.  
Systematicky bol vykonávaný aj ŠZD zameraný na kontrolu dodržiavania ustanovení 

zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, a to v rámci bežných kontrol vykonávaných 
na prevádzkach..   

Za neplnenie povinností bolo účastníkom konania uložených celkom 13 pokút 
v celkovej sume 173.000.-Sk, bolo nariadených 16 opatrení a vydané 3 pokyny na odstránenie 
zistených nedostatkov. 

Súčasťou výkonu dozoru bolo aj usmerňovanie zamestnávateľov v oblasti plnenia 
povinností ustanovených novými, resp. novelizovanými legislatívnymi predpismi v oblasti 
ochrany podpory a rozvoja verejného zdravia. Celkový počet konzultácií bol 1580. 
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5. 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 2008 sa vykonával prieskum vo veci plnenia povinností 

zamestnávateľov pri zabezpečovaní pracovných zdravotných služieb podľa platných 
legislatívnych predpisov v oblasti ochrany verejného zdravia.    

V sledovanom období boli pri výkone štátneho zdravotného dozoru zistené 3 organizácie, 
v ktorých je zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby riešené vlastnými odbornými 
zamestnancami. Ide o FNLP Košice, USS Košice s.r.o. a Nemocnica Košice–Šaca, a.s. 
1. súkromná nemocnica.  

Poskytovanie PZS dodávateľským spôsobom bolo v priebehu roka 2008 zistené v  
108-ich organizáciách. Z uvedeného počtu v 58-ich organizáciách sú vyhlásené rizikové 
práce.  

Najčastejšie zmluvné pracovné zdravotné služby v dozorovaných prevádzkach sú: 
MEDISON s.r.o., Pro Care, a.s., Nemocnica Košice–Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica, 
Ergomed ProCare, s.r.o., Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., BOZPO, s.r.o., BE-SOFT 
a.s., Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., ERGOMED s.r.o., Fakultná nemocnica L. 
Pasteura Košice, PaLS s.r.o., Letecká vojenská nemocnica, a.s., TeamPrevent, s.r.o., ROMED 
s.r.o., MEDFIN, družstvo, Poliklinika – Medicínske centrum Košice, spol. s r.o., 
EUROTRADE SLOVAKIA, s.r.o., Revúcka medicínsko-humanitná n.o.       

V 16-tich organizáciách, ktoré boli predmetom štátneho zdravotného dozoru, nie je 
zabezpečená pracovná zdravotná služba žiadnym spôsobom. Z uvedeného počtu organizácií, 
sú rizikové práce vyhlásené v 1 organizácii. V tejto organizácii prebiehalo v čase šetrenia 
výberové konanie na pracovné zdravotné služby. 
 
H.  OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Ú l o h y : 
 
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 : 
- 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. 
Z každej vodnej nádrže bolo v roku 2008 odobratých po 16 vzoriek, u oboch nádrží bola 
prekročená limitná hodnota len v ukazovateli reakcia vody, ostatné ukazovatele vyhoveli 
požiadavkám NV SR č. 87/2008 Z. z.    
- Regionálneho cieľa III – aktivita 17: Bezpečnosť vo vybraných sprístupnených 
jaskyniach SR na umožnenie prevádzkovania detskej speleoterapie.  
V roku 2007 odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Košiciach vykonali monitorovanie 
kvality vnútorného prostredia v Jasovskej jaskyni, ktorá je zameraná na realizovanie 
speleoterapie detí a mládeže ako súčasť kúpeľnej liečby v Kúpeľoch Štós. Monitorovanie 
bolo zamerané na sledovanie kvality mikrobiologických faktorov (sedimentačnou metódou, 

257



stery z prostredia, predmetov a plôch), chemických faktorov (oxid dusičitý, oxid siričitý, 
sírovodík, ozón, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý) a rádiologických faktorov (objemová 
rádioaktivita v ovzduší, gamaspektroskopické vyšetrenie sedimentov, rádiologické vyšetrenie 
vody z jazierok), ako aj na samotné mikroklimatické podmienky (teplota vzduchu, relatívna 
vlhkosť, pohyb vzduchu). V roku 2008 boli výsledky monitoringu konzultované so Správou 
slovenských jaskýň so sídlom v Liptovskom Mikuláši a boli predložené odbornej verejnosti 
na dvoch konferenciách, prezentácie sú uvedené v zborníkoch.   
- Regionálneho cieľa III – aktivita 22: Hygienické nedostatky prejavujúce sa plesňami 
v budovách na bývanie. Pracovníci odboru hygieny životného prostredia vykonali v roku 
2008 na žiadosť obyvateľov bytov mesta Košice 5 obhliadok 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. V 2 
ďalších bytoch bolo vykonané monitorovanie kvality vnútorného prostredia zamerané na 
dôkaz prítomnosti a zistenie druhovej príslušnosť plesní. V oboch bytoch boli identifikované 
Penicillim species, Trichoderma species, Sterilné mycélium, Cladosporium species, Mucor 
species a Aspergillus niger. Majitelia boli poučený z hľadiska ochrany zdravia o nutnosti 
vykonania nápravných opatrení. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody. 

Úlohu v rámci RÚVZ so sídlom v Košiciach plní NRC pre problematiku pitnej vody, 
odbor hygieny životného prostredia a odbor podpory zdravia. 
Cieľom je zlepšiť vybrané ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva zvýšením                
zásobovanosti pitnou vodou z verejných vodovodov predovšetkým v okresoch s nízkym 
počtom zásobovanosti. Pri presadzovaní výstavby využívať zdravotnícku argumentáciu vo 
vzťahu ku kvalitatívnym parametrom resp. nedostatkom v kvalite vody v individuálnych 
zdrojoch. Snahou je dosiahnuť 91% zásobovanosť na území SR. 
Vládou SR bola prerokovaná Koncepcia rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií do roku 2015, v nadväznosti na ktorú je treba uplatňovať priority: 
-  dokončiť rozostavané vodovody, 
-  riešiť deficitné vodárenské lokality, 
-  riešiť kvalitatívne problémové vodárenské lokality. 
V roku 2008 bola NRC pre pitnú vodu riešená problematika zlepšenia kvality vody, 
dodávanej z vodárenských nádrží Starina (zásobuje okresy Snina, Humenné, Vranov nad 
Topľou, Prešov a Košice) a Klenovec ( okres Rimavská Sobota). Riešila sa najmä 
intenzifikácia procesu úpravy vody, vrátane zmeny spôsobu dezinfekcie upravenej vody.  
 
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 1.6 a 1.8). 
Monitoring pitnej vody vo verejných vodovodoch je vykonávaný podľa harmonogramu 
vypracovaného na dva kalendárne roky.  

V roku 2008 bolo v meste Košice v rozsahu kontrolného monitoringu odobratých 139 
vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov (Košický skupinový vodovod, vodovod 
Kavečany), z ktorých 119 vzoriek, t.j. 85,6 % vyhovelo vo všetkých skúšaných 
ukazovateľoch. Nevyhovujúcich bolo 20 vzoriek, t.j. 14,4 % (išlo o prekročenie ukazovateľa 
železo - 16 vzoriek, mangán - 1 vzorka, kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C - 5 
vzoriek). 

V rozsahu preverovacieho monitoringu bolo v okrese Košice - mesto (Košický 
skupinový vodovod, vodovod Kavečany) odobratých 5 vzoriek pitných vôd, z ktorých 2 
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vzorky, t.j. 40 % vyhovovali vo všetkých skúšaných ukazovateľoch. 3 vzorky nevyhoveli v 
ukazovateli Mg a 1 vzorka nevyhovela súčasne aj v ukazovateľoch Ca, Ca+Mg a Fe. 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 131 
vzoriek pitných vôd, z ktorých 87 vzoriek, t.j. 66,4 % vyhovelo kritériám NV SR č. 354/2006 
Z. z. vo všetkých skúšaných ukazovateľoch. Zo 44 závadných vzoriek, t.j. 33,6 % bola 
mikrobiologická a biologická závadnosť v 30-tich vzorkách a vo fyzikálno-chemických 
ukazovateľoch (Fe, CHSK-Mn, NO3, pH) nevyhovelo 19 vzoriek. Päť vzoriek nevyhovelo 
súčasne aj v mikrobiologických a aj vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch. 

V rozsahu preverovacieho monitoringu kvality pitnej vody bolo v okrese Košice - 
okolie odobratých 47 vzoriek pitných vôd, z ktorých 33 vzoriek, t.j. 70,2 % vyhovelo vo 
všetkých skúšaných ukazovateľoch. V 14 vzorkách, t.j. 29,7 % nevyhovelo vo fyzikálno-
chemických ukazovateľoch (As, Pb, Mn, Al, Ni,  zákal a nasýtenie vody kyslíkom). 7 vzoriek 
súčasne nevyhovelo aj v mikrobiologických ukazovateľoch.  

Monitorovanie kvality vôd na kúpanie sa realizovalo v rámci plnenia úlohy 1.6. 
Programov a projektov UVZ SR.  
            Z vyhlásených prírodných lokalít sa sledovala kvalita vody v Ružíne a v nádrži 
Pod Bukovcom. Z oboch nádrží bolo celkovo odobratých a vyšetrených 16 vzoriek vôd 
z dvoch odberných miest.  Prekročenie limitnej hodnoty podľa NV SR č. 87/2008 Z. z. bolo 
zistené len  v ukazovateli reakcia vody. Počas letnej sezóny pri výkone ŠZD nebol 
zaznamenaný významný výskyt plávajúcich nečistôt. Na základe výsledkov analýz 
odobratých vzoriek vôd je možné konštatovať, že v roku 2008 kvalita vody na kúpanie vo 
vyhlásených vodných nádržiach bola stabilná. V  reportovaných ukazovateľoch Escherichia 
coli a črevné enterokoky nebola prekročená medzná hodnota ani v jednom prípade. Na RÚVZ 
Košice neboli hlásené žiadne ochorenia spôsobené kúpaním návštevníkov. 
 Z nevyhlásených prírodných lokalít bolo v Košiciach prevádzkované Štrkovisko 
Jazero ako prírodné kúpalisko. V uplynulých rokoch sa kvalita vody v štrkovisku stabilizovala 
a pri odbere vzoriek v priebehu kúpacej sezóny 2008 nebol zaznamenaný výskyt vodného 
kvetu. Prekročené boli len medzné hodnoty v ukazovateľoch celkový fosfor, farba a chlorofyl 
a pri prevahe siníc.   
  V roku 2008 bola sledovaná aj kvalita vody na kúpanie v umelých kúpaliskách. 
V prevádzke bolo 10 sezónnych umelých  kúpalísk (z toho jeden letný areál s bazénom pri 
Mestskej krytej plavárni) a 10 celoročne využívaných  zariadení (krytá plaváreň, hotelové 
bazény, relaxačné zariadenia). V bazénoch s celoročnou prevádzkou určených pre verejnosť 
bolo odobratých spolu 173 vzoriek vôd, z ktorých bolo analyzovaných 2674 ukazovateľov. 
Prekročenie medznej hodnoty bolo zistené v 143 vzorkách vôd (162 ukazovateľov), z toho 
počtu bolo 7 mikrobiologických a 155 fyzikálno-chemických.  Takmer vo všetkých prípadoch 
sa jednalo o ukazovateľ zápach.    
Zo sezónnych zariadení bolo v prevádzke 10 kúpalísk celkovo s 22 bazénmi s netermálnou 
vodou, z ktorých bolo na analýzu odobratých 91 vzoriek vôd na kúpanie a v nich bolo 
v súlade s platnou legislatívou stanovených 1562 ukazovateľov.  Z celkového počtu  
odobratých vzoriek nevyhovelo vo všetkých skúšaných ukazovateľoch  44 a to v 46-tich 
ukazovateľoch. Najčastejšie prekračovanými boli fyzikálno-chemické ukazovatele, 
predovšetkým zápach. Len 2x boli prekročené mikrobiologické ukazovatele. Za nedostatky 
v prevádzkovej hygiene neboli uložené blokové pokuty. Ani v jednom prípade nebol vydaný 
zákaz kúpania alebo prevádzky.  
Na RÚVZ v Košiciach nebolo hlásené žiadne ochorenie spôsobené kúpaním v  umelých 
bazénoch. 

259



5.  Zaviesť informačný systém na indikátoroch ŽP a zdravia pre potreby 
monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia. 
  

Úloha sa plní v rámci úloh vyplývajúcich z Programov a projektov úradov verejného  
zdravotníctva (úloha 1.4). Cieľom úlohy je zaviesť jednotnú formu – druh, rozsah a obsah 
informácií, ktoré musia byť systematicky zverejňované na www stránkach úradov. 
Zverejňovanie týchto informácií je robené jednotnou formou na Slovensku tak, aby verejnosť 
dostávala aktuálne odborné a zrozumiteľné informácie. V rámci plnenia úlohy bol vykonaný 
výber zdravotno-environmentálnych informácií na zverejňovanie, bola vykonaná príprava 
obsahu a formy zverejňovaných informácií na internetových stránkach úradov v SR a 
prekonzultovaná a odsúhlasená na celoslovenskej porade vedúcich odborov a oddelení HŽP 
v SR. V roku 2008 sa pokračovalo v pravidelnom zverejňovaní aktuálnych informácií na 
webovej stránke RUVZ Košice a to – v problematike kvalita pitnej vody, výnimky z kvality 
pitnej vody, kvalita vody na kúpanie, pripravenosť na letnú turistickú sezónu, výsledku 
monitoringu peľov atď. V úlohe sa bude pokračovať i v nasledujúcom roku. 
 
I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 

ŽIVOTNÝCH PODMIENOK 
 

Laboratóriá odboru mikrobiológie životného prostredia 
 
Úlohy: 
1.   Zabezpečovať  rozvoj činnosti odboru zavádzaním nových vyšetrovacích metód 
podľa  najnovších poznatkov vedy a výskumu. 
Plnenie  

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 2008  boli na odbore MŽP zavedené nasledovné 
nové  európske normy a nové vyšetrovacie metódy: 
- STN EN ISO 7218 Mikrobiológia potravín a krmív Všeobecné požiadavky a pokyny na  
mikrobiologické skúšanie  
- STN EN ISO 8199 Kvalita vody Všeobecné pokyny na stanovenie mikroorganizmov 
kultivačnými metódami                   
 -  Identifikácia kvasiniek rodu Candida na  chromogénnom  agare 
 -  Stanovenie mikrobiálnej čistoty z dezinfikovaných povrchov 
 -  Izolácia meticilín rezistentných stafylokokov na MRSA agare 
 
2.  Zabezpečovať činnosť špecializovaných pracovísk odboru MŽP. 
Plnenie  
Na odbore MŽP sú 3 špecializované pracoviská:  
- špecializované pracovisko pre detekciu botulotoxínu (s celoslovenskou pôsobnosťou) 
- špecializované pracovisko pre detekciu stafylokokového enterotoxínu (s celoslovenskou     
   pôsobnosťou) 
- špecializované pracovisko  pre mykológiu ( s regionálnou pôsobnosťou) 
 
a) špecializované pracovisko pre detekciu botulotoxínu  
V hodnotenom období nebola dodaná vzorka  na detekciu  botulotoxínu v požívatinách. 
 
b) špecializované pracovisko pre detekciu stafylokokového enterotoxínu  
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V špecializovanom pracovisku na dôkaz produkcie stafylokokového enterotoxínu  za 
hodnotené obdobie bolo analyzovaných  73 kmeňov Staphylococcus aureus.  Na dôkaz 
produkcie stafylokokového enterotoxínu bola použitá metóda reverznej pasívnej latex 
aglutinácie. Z uvedeného počtu kmeňov 31 (42,5% ) produkovalo  stafylokokový  
enterotoxín. Najčastejšie bol izolovaný stafylokokový enterotoxín typ D -  16 vzoriek (52%), 
typ C - 11 vzoriek (36%), typ A - 2 vzorky (6%). Izolácie Staphylococcus aureus boli zo 
vzoriek potravín a hotových jedál - 46 vzoriek (63%),  výterov a sterov - 23 vzoriek  (32%) 
a nepasterizovaného materského mlieka - 4 vzorky (5%). 
Od 1.11.2008 bolo špecializované pracovisko schválené ministrom zdravotníctva SR ako  
NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny.  
 
c)  špecializované pracovisko  pre mykológiu  

V roku 2008 bolo v mykologickom laboratóriu zidentifikovaných 346 vzoriek 
vykultivovaných mikroskopických vláknitých húb. Boli to  identifikácie mikromycét zo 
vzoriek ovzdušia  nemocničného prostredia (233 vzoriek), bytov (44 vzoriek), sterov 
z prostredia (39 vzoriek), potraviny (10 vzoriek), vody (11 vzoriek) a sterilné predmety 
(9 vzoriek). 

 
3.  Aktualizovať skúšobné postupy podľa najnovších vydaní technických noriem. 
Plnenie 

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. 
Plnenie 

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    rizikových 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. 
Plnenie 

V rámci štátneho a potravinového dozoru sa sledovala mikrobiologická kontaminácia 
požívatín podľa požiadaviek odborov HV a HDaM. Za hodnotené obdobie bolo celkovo  
analyzovaných  3324 vzoriek, z toho pre RÚVZ Košice 1888 vzoriek a  pre RÚVZ Košického 
kraja 1436 vzoriek ( Michalovce 772 vzoriek, Rožňava 145 vzoriek  a Trebišov 519 vzoriek).  
Prítomnosť patogénnych mikroorganizmov -  baktérií rodu Salmonella  bola zistená v 13 
vzorkách -  parížska torta ľahká (3 vzorky), veterník (3 vzorky),  karamelový veterník (1 
vzorka), zebra rezy (3 vzorky), venčeky (2 vzorky)  a plnotučná letná bryndza (1 vzorka).   
Listeria monocytogenes bola izolovaná zo 42 vzoriek (bagety, šaláty ruské vajce). Uvedené 
izolácie Listerie monocytogenes  boli z pomnoženia.     

261



Pre dojčatá a malé deti bolo analyzovaných spolu 118 vzoriek.  Výživových doplnkov bolo 
analyzovaných 27 vzoriek. 
 
6.  Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie – 
v spolupráci    s odborom hygieny životného prostredia. 
Plnenie 
Pozri úloha č.1.6. a 1.8. Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva SR. 

 
7.  Spolupracovať s NRC pre pitnú vodu. 
Plnenie 
Odbor MŽP spolupracuje s NRC pre pitnú vodu 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.   
Plnenie:  
Pracovníci odboru získavali poznatky o nových metódach a trendoch rozvoja prístrojovej 
techniky účasťou na nasledujúcich seminároch a odborných podujatiach: 
 
1. Odborný seminár: Novinky firmy ChromSpec Slovakia, spol s.r.o, v oblasti spektrálnej 

analýzy Košice, 12.3.2008, (9 prac.) 
2. Sigma-Aldrich: Príprava vzoriek a ich chromatografická analýza, Košice 15.4.2008, 

(5 prac.) 
3. Odborný seminár: Novinky firmy Amedis v iónovej chromatografii DIONEX 2008, 

Košice ,15.4.2008, (2 prac.) 
4. Odborný kurz : Všeobecné požiadavky na akreditáciu metód fyzikálnej analýzy podľa 

STN EN ISO/IEC 17025, Košice 8.4. a 29.4.2008, D2R, Ing.Drahoš, (4 prac.) 
5. Odborný seminár: Amedis, Problematika GCMS/MS, LCMS/MS, Košice 19.5.2008, 

(5 prac.) 
6. Konzultačný deň pracovníkov RÚVZ a pracovníkov, ktorí majú oprávcnenie na meranie 

fyzikálnych faktorov prostredia vsl. regiónu, RÚVZ Prešov 29.5.08,(3 prac.) 
7. Pracovný seminár – hluk, osvetlenie, mikroklíma, emg.žiarenie, 17-19.6.2008 Donovaly , 

(2 prac.) 
8. 31.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenézu zevním prostředím 

Československé biologické společnosti, NCO NZO Brno, 12.-14.5.2008 (3 prac.) 
9. Skúška: „Výkon práce v zdravotníctve“, RNDr.J.Ivan, PhD., SZU Bratislava 21.5.2008.  
10. Novinky f. Chromspec v oblasti spektrálnej analýzy, 12.3.2008, Košice 
11. Novinky f. Amedis v iónovej chromatografii DIONEX 2008, 15.4.2008, Košice,        

(2 prac.) 
12. Sigma-Aldrich: Príprava vzoriek a ich chromatografická analýza, 15.4.2008, Košice, 

(2 prac.) 
13. Príprava na akreditáciu – legislatíva, firma D2R, 8.4.2008, Košice, (4 prac.) 
14. Príprava na akreditáciu – skúšobné postupy, firma D2R 29.4.2008, Košice, (4 prac.) 
15. Amedis problematika CCMS/MS, LCMS/MS, 19.5.2008, Košice (5 prac.) 
16. Pracovný seminár a konzultácie pracovníkov OFA Vsl. Regiópnu, 29.5.2008, Prešov 

(3 prac.) 

262



17. Aktuální problematika genetické toxikologie 31. pracovní dny České a Slovenské 
společnosti  pro mutagenézu zevním prostředím Československé biologické společnosti, 
12.5. -14.5.2008, Brno (3 prac.) 

18. Hluk, osvetlenie, mikroklíma, elektromagnetické žiarenie, 17.6-19.6.2008, Donovaly 
(2 prac.) 

19. Odborný seminár "Pragolab" o novinkách spoločnosti, 24.6.2008, Košice (2 prac.) 
20. Majoroš J.a kol. Stanovenie rezíduí organochlórových pesticídov a kongenérov PCB 

v detskej a   dojčenskej výžive,  Konferencia: Využitie chemických metód  pri ochrane a 
podpore zdravia obyvateľstva, 9.9-10.9.2008, Košice 

21. Hudák A. a kol. Vplyv  spaľovne TKO v Kokšov-Bakši na životné prostredie a zdravie 
okolo  žijúcich obyvateľov,  Konferencia:  Využitie  chemických  metód  pri  ochrane a 
podpore zdravia  obyvateľstva, 9.9-10.9.2008, Košice 

22. Olejárova D. a kol. Stanovenie jódu v moči  Konferencia: Využitie chemických metód  
pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva, 9.9-10.9.2008, Košice 

23. Olejárova D. a kol. Stanovenie ortuti v  biologickom  materiáli,   Konferencia: Využitie 
chemických metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva, 9.9-10.9.2008, Košice 

24. Bizubová R. a kol. Objektivizácia pracovného ovzdušia na zváračských pracoviskách  
Konferencia: Využitie chemických metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva, 
9.9-10.9.2008, Košice 

25. Metrologické zabezpečenie v laboratóriu - odborný kurz,  8.9.-9.9.2008, SMU 
      Bratislava (M. Bobko ) 
26.  Odborný kurz  Činnosť manažéra kvality v organizácii, 8.10.-9.10.2008,  SMÚ   
      Bratislava ( A.Hudák ) 
27. Špecializovaný pracovný seminár k problematike merania, hodnotenia a výpočtu úrovní 

intenzity a hustoty výkonového toku EMP-ÚVZ SR-NRC pre neionizujúce žiarenie, 
28.10.-29.10.2008, VUJE a.s. Trnava (3 prac.) 

28. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny -Jesenné pracovné dni , 13.10-15.10. 2008, 
Bratislava (2 prac.) 

29. Konzultačný deň NRC pre expozičné testy xenobiotík, 2.12.2008, ÚVZ SR Bratislava 
(1 prac.) 

 
Okrem uvedených aktivít Odbor chemických analýz v spolupráci s Ústavom verejného 

zdravotníctva LF UPJŠ v Košiciach v dňoch 8.9.-9.9.2008 zorganizovali celoslovenskú 
konferenciu: Využitie chemických metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva 

Na obnovu  prístrojového vybavenia OCHA neboli v roku 2008 vyčlenené žiadne 
finančné prostriedky.   
 
2.  Aktualizovať skúšobné postupy a pri ich používaní vychádzať z najnovších 
vydaní  technických noriem alebo adekvátnych odborných dokumentov. 
Plnenie: 
V hodnotenom období boli aktualizované nasledujúce skúšobné postupy: 
1. Stanovenie močoviny vo vodách.  
2. Stanovenie olova a jeho zlúčenín v pracovnom ovzduší polarografickou metódou. 
3. Stanovenie formaldehydu v pracovnom ovzduší metódou spektrofotometrickou. 
4. Všeobecný postup pri odbere vzoriek ovzdušia. 
 
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. 
Plnenie: 
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Boli zavedené nasledujúce nové skúšobné postupy: 
1. Stanovenie hliníka metódou AAS-GTA vo vodách.  
2. Stanovenie hliníka metódou AAS-GTA v ovzduší. 
3. Stanovenie 1-hydroxypyrénu v moči metódou HPLC. 
4. Stanovenie jódu v moči elektrochemickou metódou na prístroji EcaFlow. 
5. Stanovenie dichlórmetánu v pracovnom ovzduší metódou GC/FID.  
6. Stanovenie oxidu vápenatého v pracovnom ovzduší metódou AAS-FA.     

  
3.  Spolupracovať s NRC pre pitnú vodu pri riešení problematiky pitnej vody 
Plnenie:  
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 582 vzoriek.  Vo vzorkách sa uskutočnilo stanovenie dusičnanov 
a dusitanov, celkove 1166 ukazovateľov. 

 
4.  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. 
Plnenie:  
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. Vzhľadom na možnosti OCHA sa riešila najmä výmena zastaranej 
výpočtovej techniky, ktorá sa používa ako riadiaca jednotka analytických prístrojov. 
 
5.  V spolupráci s hygienou 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. 
Plnenie:  
a) Stanovenie dusičnanov a dusitanov úloha je totožná s  úlohou 3.1 z Programov a projektov 

ÚVZ SR, kde je uvedené hodnotenie jej plnenia. 
b) Stanovenie pesticídov a kongenérov PCB: bolo analyzovaných  25 vzoriek dojčenskej 

a detskej  výživy v ktorých sa sledovalo 250 ukazovateľov. 
c) Stanovenie ťažkých kovov (olovo, kadmium a ortuť) vo vzorkách potravín určených na 

osobitné účely sa realizovalo v 17 vzorkách. Z potravín určených pre dojčatá a malé deti 
sa v 5 vzorkách sledovala prítomnosť olova a kadmia a v 56 vzorkách prítomnosť olova.  
 

6. V spolupráci s odborom Preventívneho pracovného lekárstva zabezpečiť meranie 
fyzikálnych faktorov (hluk, vibrácie, elektromagnetické žiarenie) a nebezpečných 
chemických faktorov 
Plnenie:  

Pri plnení úlohy bolo sa uskutočnilo 272 meraní hluku, 6 meraní vibrácií, 353 meraní 
elektromagnetického poľa a 167 meraní mikroklímy. Celkove sa sledovalo 2367 
ukazovateľov a 20 111analýz. Objektivizácia fyzikálnych faktorov bola vykonaná na základe 
objednávok právnických a fyzických osôb a tiež na základe sťažností obyvateľov.  

Nebezpečné chemické faktory boli sledované v pracovnom a životnom prostredí. 
Pri hodnotení pracovných podmienok a spôsobu práce u podozrení na chorobu z povolania 
resp. ochorení súvisiacich s prácou bolo odobratých: 
- 392 vzoriek pevného aerosólu v ktorých sa sledovalo 549 ukazovateľov.  
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- 24 vzoriek na  prítomnosť azbestu. Vzorky  boli zaslané na analýzu do NRC na vláknité 
prachy v Nitre. Z toho počtu bolo 21 vzoriek vnútorného ovzdušia budov ( 6 vzoriek 
z vnútorného ovzdušia vojenskej techniky, 2 vzorky z obecného úradu Mokrance, 4 vzorky po 
demontáži AZC rúr v bytovkách, 2 vzorky z vnútorného ovzdušia pracoviska Tepelné 
hospodárstvo a 7 vzoriek bol stavebný materiál v ktorom bolo potrebné potvrdiť, alebo 
vylúčiť prítomnosť azbestových vlákien).   
- 208 vzoriek chemických škodlivín v ovzduší, v ktorých sa sledovalo 421 ukazovateľov. 
Boli to najmä prchavé organické látky, formaldehyd, oxidy dusíka chróm, nikel. 
- Bolo odobratých 36 vzoriek na analýzu PAU v pracovnom ovzduší a jedna vzorka 
vo voľnom ovzduší, z čoho bolo doteraz analyzovaných 21 vzoriek.  
- V oblasti biologických expozičných testov bolo na analýzu dodaných 97 vzoriek (fenol) 
a odobratých ďalších 18 vzoriek (trinitrotoluén, kys. delta-aminolevulová). v ktorých bolo 
analyzovaných 225 ukazovateľov.  
- Bolo odobratých  31 vzoriek moču, z ktorých v 15 vzorkách bol stanovený                       
1-hydroxypyrén ako metabolit pri expozícií PAU.    

  
7.  V spolupráci s odborom Hygieny životného prostredia realizovať analýzu vzoriek    
pitných vôd a prírodných vôd na kúpanie. 
Plnenie: Úloha Programového vyhlásenia je totožná s úlohami 1.6 a 1.8 z Programov 
a projektov ÚVZ SR a jej vyhodnotenie je uvedené pri plnení týchto programov. 
  
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. 
Odkaz: Pozri a porovnaj s úlohou č. 8.6 Programov a projektov úradov verejného 
zdravotníctva. 
 
2.  Aktívna účasť pri plnení úloh vyplývajúcich z členstva v EISS ( European 
Influenza Surveillance Scheme).  
Odkaz: Pozri a porovnaj s úlohou 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. 

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 spracovávame hlásenie v tabuľkovej forme o počte vyšetrených 
materiálov v stanovených vekových skupinách  a zasielame elektronickou formou do NRC 
pre MMR.   

V hodnotenom období roka  2008 bolo vyšetrených 126 vzoriek sér na prítomnosť 
protilátok triedy IgM a IgG . Spolu bolo vykonaných 252 vyšetrení. Z uvedeného počtu 
vyšetrení ani v jednom prípade nebola zistená pozitivita na protilátky triedy IgM.  
Porovnanie s predchádzajúcim obdobím: 

V predchádzajúcom porovnateľnom období roka 2007 bola požiadavka na vyšetrenie 
138 vzoriek sér. V uvedených 138 vyšetreniach na protilátky triedy IgM nebola zistená 
pozitivita. Na počet žiadostí o vyšetrenie  vplýva jedine epidemiologická situácia, ktorá  
v tomto roku je lepšia ako minulý rok, preto aj počet vyšetrení je mierne nižší. 
Plnenie úlohy a jej dopad na zdravie obyvateľstva: 
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Osýpky (morbilli) je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje epidémie najmä v detskom 
veku.  Očkovaním sa incidencia  tohto ochorenia znížila 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 
Odkaz: Pozri a porovnaj s úlohou č. 6.8 z PP a úlohou 9.4 z NPPZ.  
 
5.   Národná laboratórna surveillance diftérie 

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. Zaujímavá 
bola identifikácia kmeňa pre OKM Rožňava, kde od pacienta z likvoru s diagnózou 
meningitída bola identifikovaná Leifsonia aquatica (predtým Corynebacterium aquaticum), 
ktorá v prostredí má afinitu k vode a v ľudskom organizme k nervovému systému. 

Vyšetrenia v počte 64 súviseli s interným riadením kvality v laboratóriu: 
-  validácia vyšetrovacieho postupu v podmienkach vnútro laboratórnej opakovateľnosti, 
či reprodukovateľnosti, 
-  kontrola kvality vyšetrovacieho postupu, 
-  preškolenia s dohľadom. 

V roku 2006 laboratórium obdržalo osvedčenie o akreditácii podľa normy STN EN 
ISO/IEC 17025. V tomto roku úspešne prebehol v poradí druhý dohľad vykonaný 
pracovníkmi  SNAS.  
Porovnanie s predchádzajúcim obdobím: 

V roku 2007  bolo do laboratória NRC pre diftériu na identifikáciu prípadne 
potvrdenie identifikácie a  stanovenie toxicity zaslaných 19 kmeňov zo siedmich lokalít  
Slovenska. 

Dva z nich boli identifikované ako difterické korynebaktérie – Corynebacterium 
diphtheriae typ gravis - netoxické. V porovnateľnom období teda v roku 2008 do laboratória 
NRC pre diftériu bolo zaslaných 22 kmeňov, z nich ani jeden nepatril do skupiny difterických 
korynebaktérií. 

Relatívne nízky počet žiadostí o identifikáciu a stanovenie toxicity v obidvoch 
porovnávaných rokoch je dôsledkom priaznivej situácie v oblasti imunity populácie na 
diftériu. V poslednom prehľade imunity populácie bola dokázaná 88% odolnosť. Toto 
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pomerne vysoké percento odolnosti nevylučuje výskyt toxických kmeňov zavlečením na 
územie SR. 
Plnenie úlohy a jej dopad na zdravie: 

Diftéria je akútne infekčné ochorenie vyvolané toxín produkujúcimi kmeňmi 
Corynebacterium diphtheriae. S ohľadom na možné dôsledky infekcie (myokarditída, 
periferálna neuritída a nefritída) a aj napriek skutočnosti , že patrí medzi vakcinované 
ochorenia, je potrebný permanentný dohľad nad stavom imunity populácie a cirkuláciou 
toxických kmeňov. 
 
Návrh na ďalší postup: 

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 šiestimi rokmi. Je 
potrebné zvážiť vykonanie ďalšieho, v poradí už tretieho imunologického prehľadu, 
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 

Za hodnotené obdobie sme v našom laboratóriu vyšetrili 58 kmeňov suspektných ako 
Listeria monocytogenes, 53 kmeňov sme potvrdili ako Listeria  monocytogenes, v jednom 
prípade nebola Listeria monocytogenes potvrdená, tri kmene sme potvrdili ako Listeria 
innocua, jeden kmeň nebolo možné aglutinačne typizovať, lebo vykazoval spontánnu 
aglutináciu vo fyziologickom roztoku. 

Z vyšetrených kmeňov 35 kmeňov bolo izolovaných na oddelení MŽP RÚVZ so 
sídlom v Košiciach: 14 kmeňov izolovali z bagiet (všetky potvrdené ako sérotyp 1), ďalších 
21 kmeňov izolovali zo šalátov a ruských vajec (13x sérotyp 1, 8x sérotyp 4).  Ďalších 11 
kmeňov bolo izolovaných na oddelení MŽP na  RÚVZ so sídlom v Prešove – 6 kmeňov 
z bagiet (všetky potvrdené sérotyp 1), dva kmene zo šunky a syra eidam (potvrdené 
sérotyp 1),  ďalšie 3 kmene z pochúťkového šalátu (2x sérotyp 4, 1x spontánna aglutinácia 
vo fyziologickom roztoku).   
Na oddelení MŽP RÚVZ hl.  m.  SR so sídlom v Bratislave izolovali  4 kmene z mexického 
šalátu (2x sérotyp 4, 2x Listeria innocua). 

RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaslalo 2 kmene z pikantného šalátu (1x sérotyp 1, 1x 
Listeria innocua). RÚVZ so sídlom v Nitre, oddelenie MŽP izolovalo 2 kmene zo šalátu (1x 
sérotyp 1, 1x sérotyp 4). 

Odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Sp. Novej Vsi zaslal 3 výtery z rekta na 
izoláciu L.monocytogenes, všetky tri obsahovali iba bežnú črevnú flóru. 

Ďalšie  4 kmene izolovali na pracoviskách lek. mikrobiológie : v FN v Trnave 
z liquoru (potvrdený ako sérotyp 1), v FNsP v Nových Zámkoch 2 kmene, jeden z liquoru 
(sérotyp 4), druhý z rany (sérotyp 4), v NsP v Rožňave z liquoru (nepotvrdená L. 
monocytogenes). Sérologicky komplement-fixačnou reakciou bolo vyšetrených spolu 111 sér 
na prítomnosť protilátok anti-Listeria monocytogenes, vykazovali v 18 prípadoch 
signifikantný titer. 

V roku 2006 laboratórium obdržalo osvedčenie o akreditácii podľa normy STN EN 
ISO/IEC 17025. V tomto roku úspešne prebehol v poradí druhý dohľad vykonaný 
pracovníkmi  SNAS.  
Porovnanie s predchádzajúcim obdobím : 

V roku 2007 sme v našom laboratóriu vyšetrili  23 kmeňov , 17 kmeňov bolo 
izolovaných  na oddeleniach MŽP, 6 kmeňov z biologického materiálu izolovaných na 
pracoviskách klinickej mikrobiológie. 
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Sérologicky  komplement  - fixačnou  reakciou sme vyšetrili 209 sér na prítomnosť protilátok 
anti-Listeria monocytogenes ,vykazovali v 41 prípadoch signifikantný titer. 
Plnenie úlohy a jej dopad na zdravie : 

Napriek intenzívnemu výskumu tejto antropozoonózy ostávajú mnohé otázky 
nezodpovedané. Predpokladá sa, že jej frekvencia je vyššia, než sme o tom informovaní na 
základe diagnostikovaných prípadov. Je dôležité sledovať výskyt Listerie monocytogenes 
vo vybraných druhoch živočíšnych výrobkov, odhad rizika pre populáciu. Vzhľadom 
na izoláciu iných druhov rodu Listeria, je potrebná presná identifikácia izolovaných kmeňov. 
Za účelom zintenzívnenia surveillance listeriózy, NRC pre listeriózu listom oslovilo všetky 
mikrobiologické pracoviská OKM a oddelení  MŽP Slovenska,  ktorý obsahoval: 
-   ponuku na určité druhy vyšetrení, 
-   odporúčanie vykonávať skríning, 
-   žiadosť o zasielanie identifikovaných kmeňov za účelom ich serotypizácie, 
-  informáciu o akreditácii NRC pre listeriózu od augusta 2006. 
Návrh na ďalší postup: 
Pokračovať v plnení úlohy aj v ďalšom období.  
 
7.  Národná laboratórna surveillance syfilisu. 
Dosiahnuté výsledky: 

V roku 2008 sme vyšetrili celkom 2 023 vzoriek, z toho prvovyšetrených pacientov 
bolo 894, z nich 485 (54,25%) bolo pozitívnych (v roku 2007 bolo celkove vyšetrených 1753  
vzoriek, z toho prvovyšetrených pacientov bolo 693, z nich 287 (41,41%) bolo pozitívnych), 
čo predstavuje nárast  prvovyšetrených pacientov o 201  a počet pozitívnych stúpol o 342 
oproti hodnotenému obdobiu roku 2007. 
Z hematologicko - transfúznych oddelení, národných transfúznych staníc a oddelení 
klinických mikrobiológií bolo vyšetrených celkom 427 vzoriek z nich pozitívnych bolo 220 
(51, 52%), v porovnaní s rok 2007 kedy bolo vyšetrených 437 vzoriek a pozitívnych bolo 137 
(31,35%). Vyšetrili 702 vzoriek od dispenzarizovaných pacientov a  zaznamenali mierny 
nárast o 79 vzoriek oproti hodnotenému obdobiu roku 2007. Tab. č. 1, 2 a 3. 
V NRC pre syfilis bolo v roku 2008 vykonaných 13 748 vyšetrení (v roku 2007 bolo 10 343 
vyšetrení) nárast o 3 405 vyšetrení oproti sledovanému obdobiu minulého roku.  
V tab. č. 4 sú uvedené celkové počty vzoriek a počet pozitívnych vzoriek od prvovyšetrených 
pacientov v 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, Trnavskom, Košickom, Nitrianskom a Prešovskom  kraji. 
Biologický materiál (sérum, plazma, likvor, pupočníková krv) doručený na serologickú 
diagnostiku syfilisu bol spracovaný širokým spektrom nešpecifických a špecifických testov 
(RPR, VDRL, FTA - ABS IgG, TPHA, ELISA recombinant, FTA - ABS IgM, ELISA IgM, 
IgG, Western blot IgM, IgG, VDRL - kvantitatívny test). Tab. č.5 
TPI test bol z technických dôvodov pozastavený – problémy so schválením chovu králikov 
naším stálym dodávateľom Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Bratislave, 
nezrealizovaná klimatizácia, nezhotovenie novej aparatúry na plnenie Nelsonovej zmesi 
plynov ako náhradu za ortuťový systému.  

Zaťaženosť na jednu laborantku bola v  roku 2008 – 18,33 výkonov/deň. Nevyšetrili 
sme 139 vzoriek pre ich neadekvátnosť (hemolyzované, lipemické, chylózne sérum, málo 
séra, nezhodnosť mena na sprievodnom lístku a skúmavke). 

Bolo vykonaných 269 konzultácií týkajúcich sa interpretácie výsledkov vyšetrení, 
falošne pozitívnych vyšetrení, liečebného a dispenzárneho postupu. Konzultácie sa týkali 
hlavne interpretácie skríningových výsledkov (OKM, HTO, NTS), potreby ich konfirmácií čo 
do rozsahu a tiež časového intervalu ďalších odberov. Dermatovenerológovia a 
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neonatológovia konzultovali ohľadom monitoringu pacientov, potreby ďalšej liečby alebo 
realizáciu nadstavbových špecifických testov, zákonných možností 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, v konfirmácii falošne 
pozitívnych výsledkov, 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 alebo nedostatočne liečených 
syfilitických matiek (narkomanky, prostitútky, neprispôsobivé sociálne skupiny). 

Záver:  
S ohľadom na aktuálnu slovenskú i celosvetovú epidemiologickú situáciu je potrebné 

naďalej vykonávať dôslednú surveillance syfilisu, predovšetkým v oblasti laboratórnej 
diagnostiky  s dôrazom na vylúčenie falošne pozitívnych skríningových vyšetrení u iných 
diagnóz (malignity, autoimúnne ochorenia, tehotných, vakcinácia, transplantácie).  
 
Tab. č.1 Počet  vzoriek a vyšetrení za rok 2008 
 celkový počet pozitívne 
počet vzoriek 2 023 1 137 
počet vyšetrení 13 748 6 930 
počet neadekvátnych vzoriek 139  
 
Tab. č.2  Počet vzoriek prvovyšetrených pacientov za rok 2008 

 Prvovyšetrení 
pacienti pozitívne negatívne spolu 
dospelí 390 355 745 

gravidné 19 12 31 
deti 76 42 118 

spolu 485 409 894 
HTO/NTS 33 109 142 

OKM 187 98 347 
spolu 220 207 427 

celkove spolu 705 (53,36%) 616 1 321 
 
Tab. č.3 Počtu vyšetrených vzoriek u  dispenzarizovaných pacientov za rok 2008 

 Dispenzarizovaní 
pacienti pozitívne negatívne spolu 
dospelí 388 100 488 

gravidné 22 2 24 
deti 30 160 190 

spolu 440 262 702 
 
Tab. č.4 Celkový počet vzoriek a počet pozitívnych vzoriek prvovyšetrených  
              pacientov v jednotlivých krajoch SR za rok 2008 
 BA TT NR TR ZA BB PO KE spolu 
počet vzoriek 270 137 100 19 48 33 129 158 894 
pozitívne 167 98 50 9 17 26 46 72 485 
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Graf č.1 Percento pozitívnych pacientov v jednotlivých krajoch SR za rok 2008   
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  Tab. č. 5  Počtu jednotlivých vyšetrení za rok 2008  
 

Druh vyšetrenia celkový počet 
RPR 1 962 

VDRL - kvalitatívne 2 037 
VDRL - kvantitatívne 1 467 

FTA – ABS -  IgG 2 025 
FTA – ABS - IgM 800 

TPHA 2 085 
ELISA recombinant 1 979 

ELISA IgM 367 
ELISA IgG 509 

Westernblot IgM 226 
Westernblot IgG 291 

TPI test 0 
zaťaženosť na jednu laborantku/ deň  18,33 

 
K.  ROZVOJ VÝCHOVY A  VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO 
      ZDRAVOTNÍCTVA 
 
A.   OBLASŤ PREGRADUÁLNEHO  ŠTÚDIA 
 

RÚVZ so sídlom v Košiciach v rámci spolupráce s LF UPJŠ v Košiciach má 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. Na základe tejto 
dohody sa organizácia, obsah a rozsah výučby v Špecializovanej výučbovej základni riadi 
študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní výučby študentov 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach podľa platných študijných programov sa podieľa 
16 zamestnancov úradu. Okrem zabezpečovania výučby sú zamestnanci RÚVZ so sídlom 
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v Košiciach školiteľmi a oponentmi bakalárskych prác a na základe nominácií LF UPJŠ sa 
zúčastňujú záverečných bakalárskych skúšok ako členovia skúšobných komisií.  

Každoročne v letných mesiacoch študenti odboru Verejné zdravotníctvo absolvujú 
v RÚVZ so sídlom v Košiciach povinnú odbornú prax. V mesiaci júl 2008 sa letnej odbornej 
praxe zúčastnilo 12 študentov I. ročníka a 13 študentov II. ročníka. 

RÚVZ so sídlom v Košiciach zabezpečuje odbornú  prax aj pre študentov VŠ odboru 
VZ z iných univerzít. V roku 2008 vykonali na pracoviskách úradu odbornú prax: 2 študentky 
5. ročníka a 1 študentka 3. ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity. 

Zároveň sa na Odbore podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Košiciach realizovala 
praktická časť diplomovej práce študentky 5. ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity s názvom „HIA právneho predpisu o jednorazových sociálnych dávkach 
pri narodení dieťaťa“ pod vedením vedúcej odboru. 

Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. 19129/2008, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 20. augusta 2008, bolo Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach vydané 
„Osvedčenie o akreditácii špecializačného študijného programu v kategórii lekár 
pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo“.  V súlade s touto akreditáciou RÚVZ so sídlom 
v Košiciach je jedným zo zariadení, na 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 verejné zdravotníctvo a všeobecné lekárstvo.  
Pre informáciu uvádzame, že v roku 2008 v rámci špecializačného štúdia (v špecializačnom 
odbore pracovné lekárstvo, služby zdravia pri práci, všeobecné lekárstvo, klinická 
mikrobiológia) absolvovalo odbornú prax na RÚVZ  8 lekárov z iných organizácií.  
 
B.   OBLASŤ POSTGRADUÁLNEHO  VZDELÁVANIA 
       

Postgraduálne vzdelávanie zamestnancov úradu sa zabezpečuje prostredníctvom SZU 
Bratislava.  Jedná sa o účasť na vzdelávacích aktivitách, ktoré každoročne predkladajú 
jednotlivé fakulty SZU. V súlade s Plánom aktivít ďalšieho a sústavného vzdelávania SZU sú 
zamestnanci úradu na pripravované podujatia hromadne prihlásení.  V súlade s potrebami 
úradu  a na základe žiadosti zamestnancov  zaraďuje ich SZU do kvalifikačných foriem 
ďalšieho vzdelávania, hlavne špecializačného štúdia v rôznych špecializačných študijných 
odboroch.   

V roku 2008 sa na 11 vzdelávacích aktivitách Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave (tematické kurzy, diskusné sústredenia) zúčastnilo spolu 15 zamestnancov úradu 
(14 poslucháčov + 1 lektor). 

Do procesu kvalifikačných foriem ďalšieho vzdelávania bolo v roku 2008 zapojených 
spolu 5 zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach a to v rôznych špecializačných odboroch. 
V kategórii asistent (DAHE) zaradená 1 zamestnankyňa do špecializačného študijného odboru 
hygiena životného prostredia, 2 iní zdravotnícki pracovníci s VŠ vzdelaním po ukončení 
prípravy na výkon práce v zdravotníctve zaradení do špecializačného študijného odboru 
vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, v kategórii lekár – 2 
zamestnankyne ukončili úspešne špecializačné štúdium v odbore verejné zdravotníctvo.  
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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  priebehu roka 2008 
podľa Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu potravín, ktorý bol aj v roku 2008 
rozpracovaný na podmienky okresu Levice. Celkom bolo k dnešnému dňu vykonaných 996 
kontrol (vrámci ŠZD 800 kontrol, v rámci výkonu úradnej kontroly potravín 249 kontrol 
a ŠZD na základe podania pred zahájením prevádzky 261 kontrol).  V rámci plnenia úloh 
viacročného plánu boli vykonávané cielené kontroly v zariadeniach zimnej turistickej sezóny 
(6 kontrol na trasách cestovného ruchu), v motorestoch a čerpacích staniciach pohonných 
hmôt (14 kontrol),  
Okrem toho boli vykonané 3 audity – 2 v zariadeniach spoločného stravovania, 1 vo 
výrobnom závode minerálnych a pramenitých vôd. 
 
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 – realizáciou  
projektu „sledovanie výživového stavu obyvateľstva vybraných vekových skupín dospelej 
populácie“. V roku 2008 bolo v rámci projektu vyšetrených 80 respondentov. Zozbierané 
údaje sú v štádiu spracovávania.   
Okrem toho sa vykonáva preventívna kontrola kvality potravín výkonom úradnej kontroly 
potravín vrátane odberov vzoriek potravín a vykonávania ich analýzy. V rámci plnenia tejto 
úlohy bolo odobratých 5 vzoriek hotových pokrmov na obsah NaCl. Vyšetrené vzorky 
vyhovovali vo vyšetrených parametroch požiadavkám platnej legislatívy.   
 
3.  Zabezpečiť na všetkých úrovniach RÚVZ v SR skvalitnenie poradenských činností     
     zameraných na 
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov  (6 prednášok, 2 články v okresných novinách) 
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu (1 beseda v lokálnej televízii, 5 prednášok) 
- informovanie občanov o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových  
  druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy (6 prednášok, 2 články  
  v okresných novinách, 1 beseda v lokálnej televízii). 
 
6. 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 
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zariadeniach vykonaných 294 kontrol. V rámci výkonu kontrol bolo odobratých 379 vzoriek 
epidemiologicky rizikových výrobkov k laboratórnemu vyšetreniu, z toho 112 lahôdkárskych 
výrobkov, 147 cukrárskych výrobkov a 120 zmrzlín. Z vyšetrených vzoriek nevyhovovali 
požiadavkám platnej legislatívy v mikrobiologických ukazovateľoch celkom 2 vzorky 
cukrárskych výrobkov a 3 vzorky zmrzlín.  
Okrem toho bolo vyšetrených 75 vzoriek potravín pre dojčatá a malé detí a 2 vzorky 
výživových doplnkov. Všetky vyšetrené vzorky vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. 
 
7. 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 19 vzoriek kozmetických výrobkov k laboratórnemu šetreniu so 
zameraním na zistenie prítomnosti potenciálnych alergénov a zakázaných látok (3 vzorky 
zubnej pasty boli vyšetrené na prítomnosť fluoridov, 12 vzoriek bolo vyšetrených prítomnosť 
konzervačných látok, mikrobiologické parametre boli sledované v 4 vzorkách dekoratívnej 
kozmetiky). 
1 kontrola v rámci výkonu ŠZD bola vykonaný vo výrobnom závode De Miclén. 
K dnešnému dňu všetky vyšetrené vzorky vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy..  
 
8. 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 vyšetrených celkom 61 vzoriek detskej výživy Všetky 
vyšetrené vzorky vyhovovali vo vyšetrených parametroch požiadavkám platnej legislatívy. 
Na prítomnosť mykotoxínov v detskej výžive bolo vyšetrených 6 vzoriek, všetky vzorky 
detskej výživy vyhovovali v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám platnej legislatívy. 2 
vzorky detskej výživy boli zaslané na vyšetrenie reziduí pesticídov. K dnešnému dňu 
výsledky rozborov neboli doručené. 1 vzorka detskej výživy bola odobratá a zaslaná do 
laboratória na stanovenie obsahu kumarínu, výsledok laboratórneho vyšetrenia k dnešnému 
dňu doručený nebol. 
 
9. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami     
v rámci viacročných národných plánov kontroly pod2a 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 plnenia tejto úlohy RÚVZ v Leviciach rozpracoval aj na rok 2008 Plán výkonu 
úradnej kontroly, ktorý pravidelne realizuje a polročne vyhodnocuje jeho plnenie. 
V roku 2008 bol zo strany komisárov EU vykonaný audit na RÚVZ Levice zameraný práve 
na plnenie úloh vyplývajúcich z plánovania výkonu úradnej kontroly potravín a plnenia 
základných princípov. 
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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 
 
 Na základe 10 hlásení o výskyte zdravotne škodlivých potravín bolo na území okresu Levice 
vykonaných 63 kontrol. 
V jednom prípade šlo o distribútora výživových doplnkov z okresu Levice. Bolo vykonané 
šetrenie, na základe ktorého bol predmetný výrobok z distribúcie a predaja stiahnutý. Vo 
všetkých ostatných prípadoch boli výrobky už stiahnuté z prevádzok, resp. sa tam vôbec 
nenachádzali.  
V rámci výkonu kontroly nad kozmetickými výrobkami bolo k dnešnému dňu v rámci  
výstražného systému RAPEX doručených a preverených 19 hlásení na základe čoho bolo 
vykonaných 70 kontrol. Sledované kozmetické výrobky boli v čase kontroly stiahnuté 
z predaja.  
V jednom prípade mal distribútor výrobkov sídlo v okrese Levice. V čase šetrenia bolo na 
sklade ešte 30 ks predmetného výroku (lak na nechty – dovoz z Poľska). Bola pozastavená 
distribúcia a predaj predmetného výrobku. Disribútor výrobky stiahol z predaja a vrátil ich do 
krajiny pôvodu výrobcovi, o čom RÚVZ písomne informoval. 
V 1 prípade RÚVZ v Leviciach preveroval na základe hlásenia výskyt nebezpečných 
výrobkov prichádzajúcich do styku s potravinami – plastové pmôcky do kuchyne. 
Preverované výrobky sa v čase šetrenia na území okresu nenachádzali. 
 
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 
 
Na základe výstupov regionálneho projektu „Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov okresu 
Levice“, máme vysunuté pracovisko PZ aj v Šahách a Želiezovciach. Vykonávame cielenú 
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intervenciu zameranú na zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vidieckeho obyvateľstva. V PZ bolo vyšetrených 637 klientov, z ktorých 410 klientom 
bolo vykonané hodnotenie kardiovaskuláne riziko spojené s odborným poradenstvom. 227 
klientov bolo vyšetrených pri príležitosti rôznych spločných akcií (napr. so zdravotnými 
poisťovňami) za neštandartných podmienok, všetkým zúčastneným bolo poskytnuté aj 
odborné poradenstvo. 

 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
 
Úlohu zabezpečujeme formou: 
- mediálnej komunikácie – regionálna tlač (46 článkov), regionálna televízia ( 9 poskytnutých 
rozhovorov),  WEB stránky RÚVZ Levice (13 článkov) 
- zdravotno výchovné témy sú obyvateľom sprístupnené na paneloch, ktoré sú umiestnené na 
verejných priestranstvách – 48 panelov 
- žiakom ZŠ, SŠ a na SČK sú priebežne zapožičiavané zdravotno výchovné filmy a DVD 
nosiče – 21 titulov. 
- distribúcia zdravotno výchovného materiálu: 
„Život detí si nekúpiš, prilbu áno“ distribúcia plagátu  do pediatrických ambulancií (100 ks) 
„ Ako znížiť vysoký tlak“, „Diéta pri hyperlipoproteinémii“, „Racionálna výživa“, „Rady na 
zníženie hmotnosti“, „Diabetes“ – materiály poskytované klientom v PZ 
„Prestaň a vyhraj“ – propagácia bola urobená prostredníctvom regionálnej tlače, na WEB 
stránke najväčších výrobcov v okrese Levice a RÚVZ Levice 
„Čo robiť počas horúčav“ – distribúcia letákov do všetkých lekární, čakární SAD, ŽSR, do 
čakární NsP v okrese Levice (Levice2x, Šahy) 
- Svetový deň zdravia – vyšetrovanie rizikových faktorov, poradenstvo o životnom štýle 
v spolupráci s mestom  Levice v priestoroch DK Družba (vyšetrených 45 obyvateľov) 
- Deň zdravia mesta Levice – v priestoroch DK Družba (vyšetrených 27 obyvateľov) 
 
4. Pripraviť program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
    RÚVZ v Leviciach má delegovaného stáleho člena komisie pre znevýhodnené skupiny 
populácie pri Obvodnom úrade v Leviciach, ktorý sa zúčastňuje vždy podľa potreby zasadnutí 
tohto orgánu a plní úlohy, resp. prenáša ich plnenie na RÚVZ podľa potreby. 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory    
zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
 
V podmienkach okresu Levice sa RÚVZ v Leviciach aj v roku 2008 podieľal na hodnotení 
zdravia obyvateľov mesta Levice v rámci aktivity „Zdravé mestá“ a aktívne prispel 
k vypracovaniu brožúry mesta Levice „Profil zdravia mesta Levice“ 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
V pravidelných intervaloch vypracovávame „Zdravotno hygienickú charakteristiku okresu 
Levice“. 
V roku 2008 sme vykonali zber dát:  
- životný štýl obyvateľov okresu Levice, 
- demografia, 
- pohyb obyvateľstva, 
- úmrtnosť a chorobnosť obyvateľov na vybrané druhy ochorenia, 
tieto údaje boli podkladom pre mesto Levice pre vypracovanie „Profilu zdravia mesta Levice“ 
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7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov SR v podpore zdravia 
Vykonávame prednáškovú činnosť a besedy na ZŠ, SŠ a SČK – 46 prednášok na témy: 
- výchova k manželstvu, partnerstvu a rodičovstvu, 
- správna životospráva, 
- prevencia drogových závislostí, 
- režim dňa školáka, 
- pohlavné ochorenia, 
- bojové biologické látky, 
- vektory krvných nákaz, 
- zvieratá ako prameň nákaz,  
- alimentárne nákazy, 
- pandémia chrípky, 
- prevádzka zdravotníckych zariadení, 
- základné zásady hlásnej služby 
 
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 - výdajne. Oproti predchádzajúcemu obdobiu 
vzrástol počet školských jedální v materských školách (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 epid. rizikových požívatín a dostatočný prívod tekutín. 
Pestrosť podávanej stravy je hodnotená bodovacím systémom týždenných jedálnych lískov za 
obdobie jedného mesiaca. Je venovaná pozornosť tomu, či strava v školských jedálňach je 
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pripravovaná podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie 
vydaných MŠ SR. 
 
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 vznesená. 
 
E) POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA  FAJČENIA 
 
2. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
 

278



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. 
 
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 
 
V podmienkach okresu Levice pre realizáciu úloh v tejto oblasti bolo vykonané: 
 
1.  Plánovať, organizovať a zabezpečovať realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení,    
ktorým možno predcházať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami 
a v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EU 
Kontroly výkonov očkovania boli vykonané v 43 ambulanciách lekárov prvého kontaktu.      
2.  Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR 
Hlásenia výkonov očkovania a vakcinácie v rámci okresu sa pravidelne v mesačných 
intervaloch zabezpečuje z ambulancii lekárov prvého kontaktu, na oddelenie epidemiológie 
RÚVZ elektronickou (diskety) alebo písomnou formou – úloha sa priebežne, podľa programu 
plní, v pravidelných mesačných intervaloch príslušný lekári podávajú písomnú alebo 
elektronickú správu o zahájení očkovania vo svojom obvode – 11 mesiacov.  K 31.8.2008 
bola vykonaná kontrola  očkovania. Výsledky kontroly očkovania v okrese Levice dosiahli  
úroveň 99,7 % zaočkovanosti.  
 
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. 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vedie evidenciu 
rizikových prác za okres v súlade s požiadavkami 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 zaradenie prác do kategórií. 
Prehodnocuje vydané rozhodnutia o určení rizikových prác podľa platných legislatívnych 
úprav.   

V roku 2008 evidujeme 64 subjektov, v ktorých sú vyhlásené rizikové práce. V tomto 
roku boli vyhlásené v 4 organizáciách pracoviská s rizikovými faktormi, v 7 organizáciách 
boli rizikové práce zrušené a  v 17 organizáciách boli rizikové práce prehodnotené. 
K 30.11.2008 sme v okrese evidovali 3314 zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, 
z toho 484 žien. Vo vyššie uvedených subjektoch, v ktorých sú určené rizikové práce, bolo 
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vykonaných 139 kontrol - štátny zdravotný dozor, zameraný bol na predchádzanie vzniku 
ochorení podmienených prácou a na obmedzenie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov 
práce a pracovného prostredia na pracovníkov. Ďalej sa sledujú pracovné podmienky 
a pracovné prostredie zamestnancov, miera expozície zamestnancov a realizácia opatrení zo 
strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde sú vyhlásené rizikové práce.    

Zamestnancami oddelenia bolo schválených 56 prevádzkových poriadkov pre 
prevádzky s expozíciou faktora hluk. Pre prevádzky s expozíciou faktora chemických 
škodlivín bolo schválených 31 prevádzkových poriadkov, 20 pre prevádzky s rizikovým 
faktorom hluk, pre prevádzku s expozíciou prachu boli schválené 2 prevádzkové poriadky a 
pre prevádzky s karcinogénnym a mutagénnym  faktorom boli schválené 2 prevádzkové 
poriadky, umelé optické žiarenie 1x.    
V okrese Levice bolo schválených 5 plánov práce na likvidáciu azbestu. 
V roku 2008 boli hlásené a prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia  zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
Zamestnanci oddelenia PPL zabezpečili realizáciu dňa otvorených dverí pri príležitosti.    
 
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.  
 

Systematicky dozeráme na plnenie povinností v oblasti ochrany zdravia zamestnancov zo 
strany zamestnávateľov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z právnych prepisov 
vydaných na ich vykonanie a z aproximačných nariadení vlády SR harmonizovaných 
s právom Európskych spoločenstiev, ktoré upravujú problematiku ochrany zdravia pri práci. 
Priebežne sa kontroluje plnenie nariadených opatrení na predchádzanie vzniku ochorení 
podmienených prácou a obmedzení ich výskytu. Pri výkone ŠZD na pracoviskách sa zisťujú 
a objektivizujú nedostatky na pracoviskách a ukladajú sa zamestnávateľom opatrenia. V roku 
2008 bolo uložených 6 blokových pokút v sume 4500.- Sk a  podľa § 39 ods. 1 a  písm. a), g) 
zákona č. 126/2006 Z.z. bola uložené 2 pokuty v sume 12 000 Sk. Od začiatku roka 2008 sme 
vykonali štátny zdravotný dozor u 162 právnických osôb a 121 fyzických osôb oprávnených 
na podnikanie. Bolo vydaných 166 rozhodnutí, z toho na uvedenie pracovných priestorov do 
prevádzky bolo vydaných 76 rozhodnutí, na uvedenie chráneného pracoviska do prevádzky 
26 rozhodnutí, na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami 8 rozhodnutí, na 
schválenie prevádzkového poriadku 34 rozhodnutí, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 4 
rozhodnutia, na určenie a zrušenie rizikových prác 15 rozhodnutí, prerušenie konania 1 
rozhodnutie, zastavenie konania 2 rozhodnutia a 113 záväzných stanovísk v zmysle § 13 zák. 
č. 355/2007 Z.z.  Podľa § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 355/ Z.z. bolo vydaných 17 rozhodnutí – 
pokynov na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone ŠZD. 
 
4. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou. 
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V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa kontroluje u zamestnávateľov plnenie 
povinnosti zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, ktorá im 
vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri štátnom zdravotnom dozore 
zisťujeme, či zamestnávatelia majú uzatvorené zmluvy s pracovnou zdravotnou službou a aké 
činnosti táto pre ne poskytuje. Pracovná zdravotná služba je v okrese zriadená pri Nemocnici 
s poliklinikou n.o. Levice. Táto má doteraz uzatvorených 58 zmlúv so zamestnávateľmi 
s okresu Levice ale aj mimo okres. Zamestnávatelia z okresu uzatvárajú zmluvy aj s PZS 
sídliacimi mimo okres.  K 30.11.2008.  má uzatvorenú zmluvu s PZS 34 organizácií, 
v ktorých sú určené rizikové práce. 

V 1 prípade bola za neuzavretie zmluvy s PZS u zamestnávateľa zamestnávajúceho 
pracovníkov aj v 3. a 4. rizikovej kategórií uložená pokuta v sume 50 000.- Sk, ktorá bola aj 
uhradená. 
 
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.   

RÚVZ v Leviciach zabezpečuje monitorovanie pitnej vody vo verejných 
vodovodoch – odobratých a laboratórne bolo vyšetrených 121 vzoriek v rámci 
kontrolného monitoringu a 30 vzoriek v rámci preverovacieho monitoringu (mnohé 
odberné miesta sú na školách). Počas roka sa spolupracuje so samosprávami miest 
a obcí 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.  

Počas LTS 2008 bolo zabezpečené monitorovanie kvality vody na kúpanie zo 
strany RÚVZ aj prevádzkovateľov jednotlivých lokalít. Odobratých a laboratórne bolo 
vyšetrených .....vzoriek V roku 2008  nebola vznesená požiadavka na vyšetrenie vody 
určenej pre prípravu kojeneckej stravy.  
           Opatrenia na zníženie hluku sa aplikujú už v procese územného plánovania.    

Pri posudzovaní pD sa venuje zvýšená pozornosť dodržiavaniu požiadaviek na 
vnútorné prostredie budov určených na dlhodobý pobyt ľudí. 

Pri umiestňovaní športovísk a hracích plôch pre deti sú požadované také 
zariadenia, ktoré zabezpečia prevenciu nehôd a úrazov detí. 

Za účelom ochrany nefajčiarov bolo vykonaných oddelením HŽP 69 kontrol. 
Porušenie platnej legislatívy na tomto úseku ochrany zdravia preukázané nebolo. 

 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania  
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    environmentálneho hluku 
 
 Spracovanie strategických hlukových máp sa v prvej etape dotýka väčších 
aglomerácií. V rámci našej činnosti využívame hodnoty merania hluku, ktoré boli vykonané 
na RÚVZ v Leviciach v minulosti. Pri významných stavebných akciách vyžadujeme  
spracovanie hlukových štúdií vplyvu prevádzky už v štádiu posudzovania umiestnenia týchto 
stavieb.   

Opatrenia na zníženie hluku sa aplikujú už v procese územného plánovania. V roku 
2008 bolo posúdených 20 zámerov pre územné plánovanie. Súčasťou plánu boli aj hlukové 
štúdie. V jednom prípade šlo aj o hlukovú štúdiu na posúdenie možného vplyvu hluku 
z veterných elektrární na obytnú a rekreačnú zónu. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej          
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
 

V rámci štátneho zdravotného dozoru 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 určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 
vody určenej na ľudskú spotrebu. V roku 2008 nebola v okrese Levice udelená výnimka na 
použitie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody. 

Prevádzkovatelia predkladali výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody určenej 
na ľudskú spotrebu. V prípade nevyhovujúcej kvality vody boli prijaté opatrenia na 
zlepšenie kvality vody a boli opakovane odobraté vzorky vody k laboratórnemu vyšetreniu. 
Bolo vykonaných 20 kontrol v oblasti zásobovania obyvateľov pitnou vodou. Na WEB 
stránke RÚVZ Levice boli priebežne uverejňované informácie o zásobovaní obyvateľov 
pitnou vodou, postup pri asanácii individuálnych studní postihnutých záplavami, všeobecné 
informácie o pitnej vode, umiestnení individuálnych vodných zdrojov  a spôsobe ich 
dezinfekcie,  

Počas LTS 2008 boli odobraté zamestnancami oddelenia hygieny životného prostredia 
4 vzorky povrchovej vody z vodnej nádrže s neorganizovanou rekreáciou Bátovce – Lipovina, 
ktoré nevyhovovali požiadavkám platnej legislatívy pre zvýšený obsah fenolov, farby, 
enterokokov, rias a zníženú priehľadnosť. V uvedenej lokalite boli umiestnené informačné 
tabule s upozornením „Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov“. 

Informovanie obyvateľov o LTS bolo zabezpečené prostredníctvom internetovej 
stránky RÚVZ v Leviciach, ako aj prostredníctvom článkov v miestnej tlači. 
  
4. Monitorovanie kvality pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
 

Monitorovanie kvality pitných vôd u spotrebiteľa sa vykonávalo zamestnancami 
oddelenia HŽP priebežne počas roka podľa pripraveného harmonogramu. V roku 2008 bolo 
do dnešného dňa odobratých v rámci monitoringu 182 vzoriek pitnej vody z verejných 
vodovodov, z ktorých vyhovovalo požiadavkám platnej legislatívy 158 vzoriek (86,8 %). 
V rámci kontrolného monitoringu bolo odobratých 141 vzoriek pitných vôd,  z ktorých 
nevyhovovalo po mikrobiologickej stránke 9 vzoriek (6,38 %)  a 15 vzoriek po fyzikálno-
chemickej stránke (10,63 %) pre  zvýšenú farbu, obsah železa a mangánu. V rámci 
preverovacieho monitoringu bolo odobratých  41  vzoriek pitnej vody, z toho 1 vzorka (2,43 
%) nevyhovovala pre zvýšený obsah mangánu a zvýšenú farbu. (Údaje získané z monitoringu 
budú po prvýkrát slúžiť na prípravu podkladov pre správu spracovanú pre EU u vodovodov 
pre obyvateľov nad 5 000).  
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Monitorovanie kvality vôd na kúpanie sa realizovalo priebežne v celoročných 
zariadeniach a  počas LTS 2008 v sezónnych zariadeniach. V okrese Levice nemáme 
vyhlásenú lokalitu na kúpanie, boli odobraté 4 vzorky povrchovej vody z vodnej nádrže 
s neorganizovanou rekreáciou Bátovce – Lipovina, ktoré nevyhovovali požiadavkám platnej 
legislatívy pre zvýšený obsah fenolov, farby, enterokokov, rias, a zníženú priehľadnosť.  

Počas LTS bolo na umelých kúpaliskách odobratých v rámci štátneho zdravotného 
dozoru 27 vzoriek bazénových a napájacích vôd na kúpanie. V 1 vzorke bola preukázaná 
prítomnosť Pseudomonas aeruginosa. Na základe objednávky prevádzkovateľov bolo 
odobratých 53 vzoriek bazénových vôd na kúpanie, z toho 2 vzorky na vyšetrenie prítomnosti 
Legionella species. Všetky vzorky vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. 
V celoročných zariadeniach bolo zamestnancami štátneho zdravotného dozoru odobratých 12 
vzoriek bazénových vôd. Prevádzkovatelia predložili na RÚVZ v Leviciach 42 výsledkov 
rozborov vzoriek vôd  na kúpanie odobratých v rámci prevádzkovej kontroly. 
   
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia  
pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia.  
 

Úloha je realizovaná v podobe projektu ENHIS2, v súčasnosti bol jeho riešiteľom 
ÚVZ SR Bratislava. Prvotná etapa riešenia projektu na medzinárodnej úrovni bola 
ukončená 31.10.2007.  Zhodnotenie sledovania 26 indikátorov za jednotlivé krajiny  je 
k dispozícii aj na internetovej stránke www.enhis.org. V ďalšej etape sa plánuje práca 
na národnej úrovni, je potrebné vytypovať indikátory, ktoré sa budú sledovať a v akom 
rozsahu.  
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so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
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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 potravín  
 - nezávislý a objektívny výkon ŠZD a úradnej kontroly potravín  je realizovaný priebežne. 
Úloha je vyhodnocovaná 2 x do roka. Správa z výkonu úradnej kontroly potravín orgánov 
verejného zdravotníctva za rok  2008 sa t.č. spracováva a bude odoslaná v stanovenom 
termíne do 12.1.2008. 
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 
 - pracovníci OHV plnia projekt „Sledovanie výživového stavu vybraných  skupín dospelej 
populácie“ – úloha je splnená za rok 2008, podrobne rozpísaná vo vyhodnotení plnenia 
programov a projektov za rok 2008 
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 
- plnenie úlohy zabezpečuje oddelenie podpory zdravia, v rámci možností aj pracovníci OHV 
v teréne pri výkone ŠZD a úradnej kontroly potravín na základe dotazov pracovníkov 
v potravinárskych prevádzkach 
4. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo 
výžive -  úloha nebola  realizovaná v roku 2008 
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  - 
úloha bola realizovaná, plní sa priebežne v zmysle Aktualizácie viacročného plánu úradnej 
kontroly potravín a kozmetických výrobkov vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva na 
rok 2008 
6. 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 2008 
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 - úloha bola 
realizovaná priebežne odberom vzoriek epid. rizikových potravín a potravín na osobitné 
výživové účely v zmysle Aktualizácie viacročného plánu úradnej kontroly potravín 
a kozmetických výrobkov vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva na rok 2008 
8.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 
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o úradných kontrolách, v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č.152/1995 Z.z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov - úloha plnená 
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 plnená priebežne na základe hlásení 
RAPEX, v roku 2008 bolo 18 hlásení RAPEX ( závadné kozmetické výrobky ) a 1 hlásenie na 
zdravotne závadné potraviny ( Firma ORLI,L.Hrádok, slanina ) 
Údaje z tohto bodu sa nachádzajú s celoslovenskou správou, ktorá je na internete. 
 
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 nasledovných vybratých skupín: 
 
1. Deti a mládež 
Podpora nefajčenia 
Počet besied na základných a stredných školách: 48 
Prevencia nadmerného užívania alkoholu:   
Počet besied na základných a stredných školách: 44 
Výchova k partnerstvu a rodičovstvu, prevencia pohlavných chorôb HIV, AIDS:  
Počet besied na základných a stredných školách: 34 
 
2.  Pedagógovia 
Vzdelávanie koordinátorov prevencie drogových závislostí: 1  
 
Eliminácia rizikových faktorov zdravia v Poradenskom centre ochrany a podpory 
zdravia 
 
Počet klientov  
V Základnej poradni bolo vyšetrených 501 klientov. 
 
Špecializované poradne:   
(založenie karty klienta, poradenstvo) 
 

1. Poradňa zdravej výživy: 334  klientov  
2. Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity: 662  klientov   
3. Poradňu odvykania od fajčenia  navštívilo: 12 klientov 
4. Poradenstvo prevencie drogových závislostí : 62 klientov. 

 
2. Zapojenie sa do realizácie preventívnych programov na národnej a regionálnej 
úrovni:  

 
9.1 „Materské centrá“ 
V materskom centre Zornička v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnili nasledovné zdravotno-
výchovné intervencie:  
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1. merania hodnôt telesného tuku, tlaku krvi, meranie antropometrických ukazovateľov 
(obvod pása, bokov, hmotnosť, výška), poskytovanie konzultácie v oblasti výživy 
a pohybovej aktivity,  

2. propagácia súťaže „Prestaň a vyhraj (Quit and Win) 2008“, vrátane distribúcie 
prihlášok do súťaže pre záujemcov.  

V rámci projektu bol vypracovaný leták pre gynekologické oddelenia na tému: „Výživa v 
prevencii nádorových ochorení“. Leták bol medializovaný prostredníctvom webových stránok 
RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Distribúcia letáku bola zabezpečená na 
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenia: 

− Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, 
− Ústrednej vojendkej nemocnice v Ružomberku. 

So zdravotnými  sestrami, zodpovednými za vzdelávanie pacientiek, sa uskutočnili 2 
pracovné stretnutia, kde bol odovzdaný zoznam tém prednášok.     
V Bjornsonovom dome v Ružomberku sa pre matky okresu Ružomberok uskutočnili besedy 
na tému:  
„Rizikové faktory spôsobu života v prevencii ochorení“ 
„Chrípka“. 
 
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 členov Jednoty dôchodcov, Ondrašová na tému: 
  „Mozog, pamäť a Alzheimerova choroba“  spojená s meraním tlaku krvi.  
  
 Pre členov Jednoty dôchodcov, Važec na tému: 
 „Kardiovaskulárne ochorenia – rizikové faktory spôsobu života“.  
 

      V obci Liptovský Trnovec na tému:  
      „Mozog, pamäť a Alzheimerova choroba“.  
  

Pre členov Klubu dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš na nasledovné témy: 
„Mozog, pamäť, Alzheimerova choroba.“, 
„Osteoporóza a jej prevencia“. 

 „Kardiovaskulárne ochorenia – rizikové faktory spôsobu života“.  
 

 Pre obyvateľov Domova dôchodcov a DSS, Jefremovská ul., Liptovský Mikuláš 
 na nasledovné témy: 

„Kardiovaskulárne ochorenia – rizikové faktory spôsobu života“. 
„Mozog, pamäť, Alzheimerova choroba“. 
 
Pre členov občianskeho združenia Kardioklub v Liptovskom Mikuláši na tému: 
„Národný program prevencie nadváhy a obezity“.  
 
Pre obyvateľov Domova dôchodcov „Nádej“ v Likavke v Ružomberku na tému:  
„Mozog, pamäť, Alzheimerova choroba“.  
Pre „Akadémiu tretieho veku“, Bjornsonov dom, Ružomberok na nasledovné 
témy: 
„Mozog, pamäť a Alzheimerova choroba“, 
„Cudzorodé látky v potravinách I. časť“, 
„Cudzorodé látky v potravinách II. Časť“.  
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„Osteoporóza a jej prevencia“, 
 „Kardiovaskulárne ochorenia – rizikové faktory spôsobu života“.        

      
− Merania tlaku krvi, hodnôt telesného tuku, antropometrických ukazovateľov (obvod 

pása, bokov, WHR index) a konzultácie v oblasti faktorov spôsobu života sa 
uskutočnili v týchto skupinách seniorov:  

      - Jednota dôchodcov, Liptovský Peter,  
 - Domov dôchodcov, Domov sociálnych služieb a útulok, Jefremovská, Podbreziny, 
    Liptovský Mikuláš, 
            - Klub dôchodcov, Ružomberok, 
            - Klub dôchodcov v obci Ľubeľa,  
            - Občianske združenie Kardioklub, Liptovský Mikuláš, 
 - Obecný úrad, Važec,  
 - Obecný úrad, Gálovany, 
 - Obecný úrad, Komjatná,  
 - Domov dôchodcov, DSS a útulok, Jefremovská, Liptovský Mikuláš, 
 - Domov dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš, 
 - Obecný úrad, Pavlova Ves.  
 
Vyššie uvedené intervencie (merania a konzultácie) sa uskutočnili celkovo u 149 seniorov. 
U každého seniora bolo vykonané 4 výkony: meranie tuku, tlaku krvi, stanovenie BMI,WHR, 
poradenstvo zdravej výživy a pohybovej aktivity. 
Celkový počet výkonov: 596.  
 

− Vyšetrovanie krvi Reflotronom (cCHOL, GLU, TG, HDL, LDL), meranie tlaku krvi, 
antropometrických ukazovateľov (obvod pása, bokov), stanovenie indexu WHR 
a BMI, vrátane poradenskej činnosti sa uskutočnilo v skupine seniorov v obci 
Dovalovo v Liptovskom Hrádku v počte 14 klientov.  

 
9.3 „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – 
STOMATOHYGIENA“ 

1. V MŠ Belanská, Liptovský Hrádok sa uskutočnili skupinové edukácie v oblasti 
starostlivosti o chrup a dutinu ústnu. Boli použité aj názorné edukačné pomôcky – 
omaľovánka pre deti s danou témou a model chrupu.  

10. V MŠ, Hrabovská cesta, Ružomberok a v MŠ Liptovské Sliače sa uskutočnili dva 
pracovné semináre pre pedagógov uvedených materských škôl na tému: „Správna 
výživa v prevencii zubného kazu“. Taktiež bolo premietnuté výukové DVD  
z produkcie ÚVZ SR na tému prevencie zubného kazu u detí („Čo sa stalo 
medvedíkovi“ a „Maškrtná veverička“) a vyplnenie výstupných dotazníkov 
pedagógmi. Výstupné dotazníky boli zaslané na ÚVZ SR.  

 
9.4 „Aktivity pri príležitosti významných dní“ 
Svetový deň chôdze – v spolupráci s Liptovským osvetovým strediskom bol realizovaný 
„Deň chôdze – hore Váhom, dolu Váhom“ pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš. V rámci 
tejto akcie bol na našom stanovišti meraný tlak krvi 25 účastníkom a taktiež im bolo 
poskytnuté poradenstvo v oblasti spôsobu života.  
Európsky týždeň boja proti drogám:  – boli realizované besedy na nasledovné témy: 
„Riziká fajčenia“ - besedy pre žiakov ZŠ na Bystrickej ceste, v Ružomberku, v ZŠ Lúčky, v 
ZŠ s MŠ Lisková, ktorých sa spolu zúčastnilo 164 žiakov a 13 pedagógov.  
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„Riziká fajčenia“ - beseda pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, 
ktorých sa spolu zúčastnilo 19 študentov a 1 pedagóg.  
„Riziká fajčenia“ - besedy pre študentov Strednej odbornej školy drevárskej v Liptovskom 
Hrádku, ktorých sa spolu zúčastnilo 32 študentov a 2 pedagógovia.  
„Riziká užívania alkoholu“ - beseda pre žiakov ZŠ s MŠ Lisková, ktorých sa spolu zúčastnilo 
48 žiakov a 4 pedagógovia. 
„Riziká konzumácie alkoholu“ - besedy pre študentov Strednej odbornej školy drevárskej v 
Liptovskom Hrádku, ktorých sa spolu zúčastnilo 34 študentov a 2 pedagógovia.  
„Riziká užívania alkoholu“ - besedy pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva v 
Ružomberku, ktorých sa spolu zúčastnilo 52 študentov a 5 pedagógov. 
 
9.5 „Prestaň a vyhraj (Quit and Win) 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. Za RÚVZ so sídlom 
v Lipt.Mikuláši sa do súťaže zapojili dvaja pracovníci. 

 
9.6 „Národný program prevencie obezity“ 
 
V rámci programu boli realizované tieto intervencie: 
Besedy na témy:  
„Ozdravenie výživových zvyklostí z hľadiska prevencie obezity“ na pracovnom stretnutí 
vedúcich školských jedální v Bjornsonovom dome, v Ružomberku. 
„Prevencia obezity“ pre miestny spolok Slovenského červeného kríža v Liptovskom Trnovci. 
„Udržiavanie správnej hmotnosti“ - 4 besedy pre žiakov ZŠ v Ľubeli. 
„Výživa a pohyb v prevencii obezity“ pre študentov Strednej odbornej školy, Vrbická 632 
v Liptovskom Mikuláši a Strednej odbornej školy, pracoviská na ul. Bystrická cesta 
a Sládkovičova v Ružomberku.  
„Správna výživa v prevencii obezity“ - 4 besedy pre žiakov ZŠ Ľubochňa. 
„Udržiavanie správnej hmotnosti“ - besedy pre žiakov ZŠ Lisková.  
„Národný program prevencie obezity“, „Etiopatogenéza obezity“, „Redukcia obezity“, 
„Komplikácie a následky obezity“ na pracovnom stretnutí vedúcich školských jedální 
v Žiline, ktoré bolo organizované Krajským školským úradom v Žiline. 
„Národný program prevencie obezity“ pre členov občianskeho združenia Kardioklub, 
Liptovský Mikuláš.   
„Udržiavanie správnej hmotnosti“ - 2 besedy pre žiakov ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok. 
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„Udržiavanie správnej hmotnosti“ - 2 besedy pre žiakov ZŠ Dr. A. Stodolu, Liptovský 
Mikuláš. 

 
 Ďalšie aktivity vykonané v rámci regionálnej stratégie prevencie obezity: 

 Meranie telesného tuku prístrojom Omron, antropometrické vyšetrenie (hmotnosť, 
výška, obvod pásu a bokov), meranie tlaku krvi a poradenstvo v oblasti faktorov 
spôsobu života (výživa a pohybová aktivita) sa uskutočnilo  v týchto cieľových 
skupinách: 

- Obecné úrady: Bobrovec (8 klientov), Bodice (15 klientov),  Dúbrava (32    
klientov),  Svätý Kríž  (12 klientov), Gálovany (9 klientov), Važec (16 
klientov), Komjatná (13 klientov), Pavlova Ves (13 klientov),  

  - Materská škola, Belanská, Liptovský Hrádok (13 klientov) 
  - Materské centrum  Zornička, Liptovský Mikuláš (11 klientov) 
  - Spolok Slovenského červeného kríža ,  Liptovský Trnovec (8 klientov) 
  - Liptovské liečebné kúpele, Lúčky – v rámci spolupráce so Zdravotnou  
     poisťovňou Dôvera (15 klientov) 
  - ZŠ M.R. Martákovej, Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš (38 klientov) 
  - Domov dôchocov, DSS, Jefremovská, Liptovský Mikuláš (43 klientov) 
  - Domov dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš (31 klientov). 
  - Stredná odborná škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš (165 klientov). 

- Stredná odborná škola, pracoviská – ul. Bystrická cesta a ul. Sládkovičova,  
Ružomberok (290 klientov) 

      Vyššie uvedených intervencií sa celkovo zúčastnilo 732  klientov. 
• Pre študentov stredných škôl boli poskytnuté individuálne konzultácie v oblasti výživy 

a pohybu na základe dotazníka zameraného na spôsob stravovania a pohybovú 
aktivitu. Počet dotazníkov a konzultácií:  284. 

 
 Ďalšou aktivitou bolo vyhotovenie nástenky vo vstupných priestoroch RÚVZ so 

sídlom v Liptovskom Mikuláši na tému „Obezita“.   
 
9.7. CINDI program SR, Shape up  
Riešiteľským pracoviskom je len ÚVZ SR. 

  
9.8 „Iniciovať a organizovať zdravotno-výchovné akcie pre obyvateľov s osobitným 
zameraním na témy a termíny odporúčané SZO“.  
 
7. apríl - Svetový deň zdravia: 
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa v RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši konal 
„Deň otvorených dverí“.  
Aktivity: 

 oznam v televíznom vysielaní mestských televízií Liptov a Ružomberský hlas, na 
sveteľnej tabuli pri Bille v Liptovskom Mikuláši, 

 Poradňu zdravia navštívilo 7 klientov, u ktorých sme vyšetrili krv  Reflotronom 
(CHOL, GLU, TG, HDL, LDL). Bolo im  poskytnuté  poradenstvo v oblasti zdravej 
výživy a pohybovej aktivity. Zároveň bolo vykonané meranie hodnôt telesného tuku, 
meranie antropometrických ukazovateľov  (obvod pása, bokov, indexy WHR, BMI). 
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10. máj - Svetový deň pohybu: 
 Na ZŠ Čsl. Brigády, Liptovský Mikuláš sa uskutočnili na pozvanie pedagógov 2 

skupinové intervencie u žiakov na tému: Vplyv pohybovej aktivity na vyvíjajúci sa 
organizmus. 

 
31. máj - Svetový deň bez tabaku: 
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku boli realizované aktivity: 

5. boli zaslané články do dvoch regionálnych novín: Liptov a Ružomberský hlas,  
6. besedy na školách: ZŠ Pribylina, okres Liptovský Mikuláš a Obchodná akadémia, 

Scota Viatora 4, Ružomberok.  
 
10. október - Svetový deň duševného zdravia: 
 
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia boli realizované aktivity: 

• V Domove dôchodcov v Likavke bola realizovaná beseda na tému: „Mozog, pamäť, 
Alzheimerova choroba“, ktorej sa zúčastnilo 30 obyvateľov – seniorov. 

• Beseda v Gymnáziu sv. Andreja, Ružomberok na tému: „Výživa a duševné zdravie“, 
ktorej sa zúčastnilo 34 študentov a 1 pedagóg.   

• Beseda v Strednej odbornej škole, Bystrická cesta 2 a Sládkovičova, Ružomberok na 
tému: „Svetový deň duševného zdravia, podpora duševného zdravia“, ktorej sa 
zúčastnilo spolu 18 študentov a 2 pedagógovia.  

• Besedy v Strednej odbornej škole, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš na tému: „Svetový 
deň duševného zdravia, podpora duševného zdravia“, ktorých sa zúčastnilo spolu 42 
študentov a 3 pedagógovia.  

• Beseda v Strednej odbornej škole drevárskej, Liptovský Hrádok na tému: „Rizikové 
faktory spôsobu života a duševné zdravie“, ktorej sa zúčastnilo spolu 24 študentov a 1 
pedagóg.  

 
16. október - Svetový deň potravy: 
 
Pri príležitosti Svetového dňa potravy boli realizované aktivity: 

• Článok do médií:  noviny „Liptov“ a Ružomberský hlas, webové stránky RÚVZ   
• Besedy v ZŠ Ľubochňa na tému: „Správna výživa“, ktorých sa zúčastnilo spolu 84 

žiakov a 4 pedagógovia. 
• Beseda v Gymnáziu sv. Andreja, Ružomberok na tému: „Výživa v prevencii 

nádorových ochorení“, ktorej sa zúčastnilo 34 študentov a 1 pedagóg.   
• Besedy v Strednej odbornej škole, Bystrická cesta 2, Ružomberok na tému: 

„Prevencia ochorení správnou výživou“, ktorých sa zúčastnilo spolu 43 študentov 
a 2 pedagógovia.  

 
20. október - Svetový deň osteoporózy: 
 
Pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy boli realizované aktivity: 

• Beseda v Klube dôchodcov, Liptovský Mikuláš na tému: „Osteoporóza a jej 
prevencia“, ktorej sa zúčastnilo spolu 23 osôb v poproduktívnom veku.  

• Beseda v Akadémii 3. veku, Bjornsonov dom, Ružomberok na tému: 
„Osteoporóza a jej prevencia v oblasti rizikových faktorov spôsobu života“, ktorej 
sa zúčastnilo spolu 8 osôb v poproduktívnom veku.  
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1. december - Svetový deň boja proti AIDS: 
 
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS bolo realizovaných 14 besied na tému: 
„Prevencia HIV/AIDS“,  ktorých sa zúčastnilo spolu  269 žiakov/študentov a 14 pedagógov, v 
nasledovných školách:  

- ZŠ Bobrovec, Liptovský Mikuláš – pre žiakov deviatych ročníkov, 
- ZŠ Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš – pre žiakov deviatych ročníkov, 
- ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok – pre žiakov deviatych ročníkov, 
- Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok – pre študentov prvých 

ročníkov, 
- Spojená škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš -  pre študentov prvých ročníkov.  

 
Regionálne projekty:  
Zdravé mesto Liptovský Mikuláš 
V rámci projektu bolo realizované meranie hodnôt telesného tuku, tlaku krvi, meranie 
antropometrických ukazovateľov (obvod pása, bokov, WHR index) u 69 obyvateľov mesta, 
taktiež aj vyšetrovanie krvi Reflotronom (cCHOL, GLU, TG, HDL a LDL) u 30 obyvateľov 
mesta. U všetkých vyšetrených sa uskutočnilo aj poradenstvo v oblasti zdravého spôsobu 
života.  
 
Chorobnosť rómskeho etnika v regiónoch Turiec a Liptov. 
Vedecký projekt grantovej agentúry Ministerstva školstva SR sa realizuje v spolupráci 
s pracovníkmi Ústavu sociálneho lekárstva Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine. V rámci 
projektu prebieha evidencia a kopírovanie zdravotnej dokumentácie rómskej populácie  
( praktický lekár: MUDr. Ševčovičová, L.Mikuláš, MUDr. Turská, Ružomberok). Ku dňu 
31.12.2008 bolo odovzdaných 35 fotokópií zdravotnej dokumentácie.  
 
3. Zabezpečenie zvýšenia informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života - 
šírenie informácií, formovanie vedomosti, postojov a návykov, zamerané na  podporu, 
rozvoj a zachovanie  zdravia obyvateľov  
 
Pre širokú verejnosť boli realizované besedy a konzultácie zamerané na formovanie postojov 
a návykov v oblasti zdravého spôsobu života v 8 obciach (Liptovský Trnovec, Bobrovec, 
Dúbrava, Svätý Kríž, Galovany, Važec, Komjatná, Pavlova Ves) a 2 mestách regiónu Liptov 
(Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok).   
 
4. Zapojiť sa do realizácie komplexného Programu podpory zdravia znevýhodnených 
skupín populácie 
Úlohu realizovali len tie RÚVZ, ktoré určil ÚVZ 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 
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1.  Deti a mládež 
Zvýšenie pohybovej aktivity 
Počet besied na základných a stredných školách: 83 
Ozdravovanie výživy  
Počet besied na základných a stredných školách: 95 
Duševné zdravie 
Počet besied na základných a stredných školách: 6 
 
2.  Pedagógovia  
Zvýšenie pohybovej aktivity 
Počet besied: 3 
 
3. Iní – nezdravotnícki pracovníci 
Ozdravovanie výživy 
Počet besied: 1 
 
4.  Poproduktívny vek  
Ozdravovanie výživy 
Počet besied: 1  
Duševné zdravie 
Počet besied: 5 
 
Sumár zdravotno - výchovných intervencií podľa vybratých skupín:    

3. vzdelávanie detí a mládeže – žiaci základných škôl: 153 skupinových intervencií, 
4. vzdelávanie detí a mládeže – študenti stredných škôl: 152 skupinových intervencií, 
5. vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov: 0  
6. vzdelávanie iných - nezdravotníckych pracovníkov: 14 (vedúce ŠJ – 5 prednášok, 1 

konf.príspevok, rodičia detí ZŠ – 1 beseda, rodičia detí MŠ – 5 besied, tehotné ženy - 
2), 

7. vzdelávanie pedagógov: 6 intervencií (z toho 2 besedy v rámci projektu 
Stomatohygiena, 1 vzdelávanie koordinátorov prevencie drogových závislostí na ZŠ) 
+ 428 pedagógov spoluúčastných na intervenciách pre deti a mládež. 

8. vzdelávanie osôb poproduktívneho veku:  20 besied.  
 
Celkový počet intervencií: 345 
 
8. Zapojiť sa do realizácie Národného programu prevencie obezity a nadváhy 
 
V rámci Národného programu prevencie obezity a nadváhy boli realizované tieto intervencie: 
1.Besedy: 
Pre skupinu deti a mládež : 15 besied 
Pre skupinu obyvateľov produktívneho veku : 5 besied 
Pre skupinu obyvateľov poproduktívneho veku : 2 besedy 
 
2.Merania a poradenstvo  
Meranie telesného tuku prístrojom Omron, antropometrické vyšetrenie (hmotnosť, výška, 
obvod pásu a bokov), meranie tlaku krvi a poradenstvo v oblasti faktorov spôsobu života 
(výživa a pohybová aktivita) sa uskutočnilo  v týchto cieľových skupinách: 

Široká verejnosť ôsmich obcí  : 118 klientov 
Školské zariadenia : 
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 -  zamestnanci :51 klientov 
            -  študenti : 455 klientov 
Kúpelné zariadenia : 15 klientov 
Materské centrum : 11 klientov 
Kluby dôchodcov : 74 klientov 
Spolok červeného kríža : 8 klientov 
 

     Vyššie uvedených intervencií sa celkovo zúčastnilo 732  klientov. 
    
3.Dotazníkový prieskum 

Pre študentov stredných škôl boli poskytnuté individuálne konzultácie v oblasti výživy 
a pohybu na základe dotazníka zameraného na spôsob stravovania a pohybovú aktivitu. 
Počet vyplnených dotazníkov :  284. 

 
4.Ďalšou aktivitou bolo vyhotovenie nástenky vo vstupných priestoroch RÚVZ so sídlom 
v Liptovskom Mikuláši na tému „Obezita“.   
 
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 v zariadeniach školského stravovania na všetkých 
typoch škôl a v zariadeniach, v ktorých prebiehajú zotavovacie podujatia  sa zameriavame  na 
kontrolu pestrosti jedálneho lístka, zaraďovanie epidemiologicky rizikových pokrmov do 
jedálneho lístka a ich energetickú a biologickú hodnotu pre  vekovú skupinu stravníkov, 
v súlade so schválenými  zásadami zostavovania jedálnych lístkov  MZ a MŠ  
a odporúčanými výživovými dávkami. V prípade zistenia nedostatkov ukladáme opatrenia.  
Každý rok sa zúčastňujeme pracovných stretnutí  vedúcich zariadení školského stravovania, 
na ktorých ich informujeme o nových právnych predpisoch a trendoch zameraných na zdravú 
výživu. Tiež upozorňujeme na najčastejšie  zisťované nedostatky pri výkone  štátneho 
zdravotného dozoru súvisiace s nedodržaním vyššie uvedených zásad.     
Pri posudzovaní prevádzky  školských bufetov odsúhlasujeme sortiment v súlade s vyhláškou 
MZ SR  č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 
a tento sortiment v rámci výkonu ŠZD kontrolujeme. Kontrolujeme aj sortiment ponúkaných 
nápojov v nápojových automatoch, ktoré sú umiestnené v školských zariadeniach.    
Prednášky a besedy  v školských zariadeniach zamerané  na problematiku zdravého životného 
štýlu vrátane zdravej výživy  zabezpečuje oddelenie podpory zdravia.  
      
2.  Podporovať rozvoj školského stravovania  tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy   
Pokračujeme v podpore zabezpečovania racionálneho školského stravovania vo všetkých 
zariadeniach pre deti a mládež, ako aj  vytvárania podmienok na prípravu a výdaj stravy, 
vrátane možnosti zabezpečiť prípravu, prípadne výdaj donesenej stravy deťom, u ktorých to 
vyžaduje ich zdravotný stav, podľa posúdenia  lekára,  ale za podmienok zodpovedajúcich  
aktuálnym právnym predpisom. 
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3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 
V zariadeniach  je   konzumácia mlieka  zabezpečená  podľa zistených skutočností len pre 
tých žiakov, ktorí sa stravujú v školských jedálňach. V niektorých obciach   sa  realizuje   
mliečny program DANONE  a mlieko  a mliečne výrobky sú podávané cez prestávky 
učiteľmi  formou ambulantného predaja. Zvýšila sa konzumácia mlieka v predškolských 
zariadeniach, kde je mlieko k dispozícii počas celého dňa pobytu detí. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 

Priebežne poukazujeme na  potrebu zabezpečenia pitného režimu  v rámci 
štátneho zdravotného dozoru. V predškolských zariadeniach je   podávanie nápojov 
(čaj, voda) počas dňa zabezpečené. V ZŠ vo väčšine  prípadov  je pitný režim 
zabezpečený  v rámci stravovania žiakov v ŚJ  a individuálne žiakmi donáškou nápojov 
z domu. Automaty (minimálny počet) umiestnené v ZŠ  neobsahujú nápoje s obsahom 
kofeínu ani chinínu. Automaty na nápoje s obsahom kofeínu sa v školách vyskytujú   
ojedinele a to na stredných školách, kde je zabezpečovaná aj nadstavbová výučba, 
prípadne jazykové kurzy. 
5. Participovať na podpore napĺňania   bodov vládneho Programu boja proti drogám 
a drogovým závislostiam 
Na tejto úlohe participuje oddelenie podpory zdravia  prednáškovou činnosťou v zariadeniach 
detí a mládeže. 
 
7. Podieľať sa na realizácii 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 

Na začiatku roku 2008 sme boli z ÚVZ SR oboznámení s výsledkami projektu „Európsky 
školský prieskum o alkohole a iných drogách  (ESPADD)“  v SR za rok 2007 formou 
záverečnej správy k projektu. V roku 2008 sa v plnení tejto úlohy neparticipovalo. 
 
E)    Politika kontroly tabaku a prevencia fajčenia 
 
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. 
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3. Zabezpečenie kontroly dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov v regióne Liptov 
V  roku 2008 bolo vykonaných podľa zák.č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  278 kontrol. 
 
4. Zabezpečiť školenie koordinátorov prevencie užívania tabakových výrobkov v regióne 
Liptov 
Školenie koordinátorov prevencie užívania tabakových výrobkov bolo realizované pre 
pedagógov základných škôl v okrese Ružomberok za spolupráce odboru školstva MÚ 
Ružomberok.                                     

 
F)   Oblasť prenosných ochorení 
  
1.  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 s krajinami EÚ v regióne Liptov, 
okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok 
V rámci platnej legislatívy bola organizačne zabezpečená realizácia a kontrola imunizácie 
u ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými 
poznatkami.  

- počas celého obdobia bola realizovaná dôsledná surveillance prenosných ochorení 
preventabilným očkovaním s dôrazom na zabezpečenie okamžitého hlásenia 
a laboratórnej diagnostiky suspektných ochorení 

- očkujúci lekári bola na okresných seminároch oboznámení s výsledkami kontroly 
očkovania v SR k 31.8.2008 

- praktickým lekárom bola zaslaná informácia o úprave očkovacej schémy 
konjugovanej penumokokovej vakcíny 

- praktickým lekárom bolo zaslané usmernenie k zabezpečeniu chrípkových vakcín na 
sezónu 2008/2009 

- lekárom bolo zaslané stanovisko – metodické usmernenie pri očkovaní, informácia 
o celoslovenskej situácii so zásobovaním očkovacími látkami s obsahom difterického 
toxoidu pre povinné očkovanie detí a dospelých 

- realizované bolo usmerňovanie terénnych lekárov vo výkone imunizácie 
- 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 zaočkovaná vysoká preočkovanosť detí, ktorá dohodobo 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 – v priestupkovom konaní 
boli riešené dva prípady, tie ale vzhľadom na chýbajúcu vyhlášku skončili tak, že bolo 
podporené presvedčenie matky nedať svoje deti očkovať, nakoľko po právnej stránke 
muselo byť naše rozhodnutie zrušené 

- 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 Žilinskom večerníku. 
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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 okresnými odborníkmi pre 
pediatriu, ako aj na seminároch s pediatrami obidvoch okresov 
Úloha bola realizovaná v II. polroku 2008. Kontrola očkovania bola vykonaná v zmysle 
usmernenia hlavného hygienika SR č. OE/6264/2008 zo dňa 23.7.2008 a podľa § 5 ods.4 
písm.c) zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Realizácia imunizácie bola skontrolovaná na 32-och 
ambulanciách pre deti a dorast a súčasne sa vykonávala kontrola očkovania zdravotníckych 
pracovníkov proti vírusovej hepatitíde B. 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 Liptovskom Mikuláši 
realizované.  
 
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.  
 
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 náhradných opatrení zo strany zamestnávteľov( napr. 
bezpečnostné prestávky zaradené do režimu práce a odpočinku,  hodnotenie účinnosti OOPP, 
najmä chráničov sluchu,  podmienky na osobnú hygienu, zabezpečenie pracovných 
zdravotných služieb, účasť na LPP vo vzťahu k práci a plnenie opatrení  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 r. 2008 
kategória 3                2778   zamestnancov 
kategória  4                  301  zamestnancov 
Spolu                         3079 zamestnancov 
 
Oproti r. 2007 sa znížil  počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce o 118 
zamestnancov , čo činí  pokles o 3,69%. 
Najvyšší počet zamestnancov je exponovaných riziku hluku, na druhom mieste sú zastúpené 
faktory  prach( pevné aerosoly, na treťom mieste chemické  faktory). 
 
Choroby z povolania: 6 priznaných chorôb z povolania  ( 2 položky DNJZ, 1 položka 
ochorenie chrbtice, 1 položka ochorenie z vibrácií, 1 položka prof. astma  bronchiale,l 
položka zoonóza).  Oproti   r. 2007 nárast o 1 prípad. 
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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. 
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 
opatrení, vrátane  opatrení na aktuálne hodnotenie zdravotných rizík, podľa potreby sa 
poskytuje zamestnávateľom usmernenie.  
 
Výkon ŠZD na pracoviskách v r. 2008: 
počet previerok                                                                                           390 
počet rozhodnutí                                                                                         423 
počet rozhodnutí  (pokynov)                                                                        13 
počet opatrení v rozhodnutiach ( rizikové práce, pokyny posudky)           655 
počet dotazníkov informovanosti zamestnancov                                          78 
počet sankcií                                                                                                   2 
Záver: Úloha sa priebežne plní 
 
4.  Zabezpečiť efektívny  odborný dozor nad 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 99 zamestnávateľov. 
Údaje  o počte zamestnávateľov, ktorí majú zabezpečenú PZS sú získavané len cestou 
ŠZD, aktívne nahlasovanie údajov zamestnávateľmi je skôr výnimočné. Úroveň práce 
PZS v oblasti posudzovania faktorov práce a hodnotenia rizík je zväčša nízka. Prevažuje 
situácia, že väčšina zamestnávateľov  v regióne zatiaľ nemá zabezpečenú PZS.  
 
PZS dodávateľským spôsobom pokrýva                - 8430 pracovníkov, z toho 3244 žien 
PZS vlastnými odbornými zamestnancami                                 0 
 
H) Oblasť hygieny životného prostredia 

 
3.  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 mesiacoch január až december 2008 bolo vykonaných 19 kontrol verejných 
vodovodov. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru boli využívané výsledky monitoringu 
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kvality pitnej vody.  Na základe zisteného stavu boli  prevádzkovateľom vodovodov 
nariadené nápravné opatrenia na predchádzanie ochoreniam. 

V okrese Liptovský Mikuláš je za prírodnú lokalitu vhodnú na kúpanie vyhlásená 
vodná nádrž Liptovská Mara.  Počas letnej kúpacej sezóny bol na plážovom kúpalisku na 
vodnej nádrži Lipt. Mara v Lipt. Trnovci vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na  
úroveň poskytovaných služieb na kúpalisku ako aj na kvalitu vody na kúpanie. Pravidelné 
monitorovanie kvality vody na kúpanie zabezpečil prevádzkovateľ prírodného kúpaliska 
v akreditovanom laboratóriu.   
 
4.  Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
 

Monitorovanie kvality pitnej vody je vykonávané na  jednotlivých spotrebiskách 
verejných vodovodov  podľa vypracovaného plánu odberov. Frekvencia odberu vzoriek závisí 
od druhu vodovodu, počtu zásobovaných obyvateľov a objemu dodávanej pitnej vody.  

V mesiacoch január až december 2008 bolo odobratých 184 vzoriek pitnej vody na 
laboratórne vyšetrenie. Z toho 137 bolo odobratých v rámci monitoringu pitnej vody a 47 
vzoriek v rámci štátneho zdravotného dozoru. V 37 vzorkách odobratých v rámci monitoringu 
bola vykonaná úplná analýza, v 147 vzorkách minimálna analýza, v 12 vzorkách boli 
vyšetrené rádiologické ukazovatele. Odbery vykonávali pracovníci oddelenia hygieny 
životného prostredia a zdravia, laboratórne vyšetrenie bolo zabezpečené v RÚVZ so sídlom 
v Žiline a rádiologické ukazovatele v RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Pri výkone 
štátneho zdravotného dozoru boli zisťované nedostatky v zdravotnom zabezpečení pitnej 
vody, preto boli prevádzkovateľom nariadené nápravné opatrenia na zabezpečenie 
vyhovujúcej kvality pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie  obyvateľov. 

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 nariadenia vlády SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská.  Prvý odber 
bol vykonaný 2 týždne pred začatím kúpacej sezóny, ktorá v r. 2008 bola určená v termíne od 
15.6.2008 do 15.9.2008. Vzorka vody vyhovela limitom ustanoveným v citovanom nariadení 
vlády. 

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 podľa Vyhlášky Min. zdravotníctva SR č. 72/2008 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu na 
kúpaliskách. Pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia  vykonávali štátny 
zdravotný dozor spojený s kontrolou kvality vody na kúpanie.  V mesiacoch január až 
december 2008 bolo odobratých 138 vzoriek rekreačnej vody, z toho v období letnej 
turistickej sezóny 50 vzoriek. Celoročne bolo vykonaných  40 kontrol. Na základe výsledkov 
boli vykonávané opatrenia na ochranu zdravia kúpajúcich sa.  

 
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 Bratislave   - požiadavka 
nebola zo strany SZU predložená 
 
2.  Zabezpečiť študentom SZU resp. študentom iných VŠ možnosť odbornej praxe: 
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-  vo  februári 2008  sme umožnili trom študentom Trnavskej univerzity – Fakulty 
verejného zdravotníctva vykonať odbornú prax v našom úrade. 
-    od 1.7. 2008 dvaja študenti II. ročníka Fakulty verejného zdravotníctva UK v Bratislave, 
Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine absolvovali do 22.7.2008 odbornú prax. 
-     od 22.9.2008 dve študentky SŠ – odbor životné prostredie do 26.1.2009 vykonávajú 
odbornú prax na odd. HŽP – 1 deň v týždni. 
 
Informatizácia inštitúcií verejného zdravotníctva  

 
1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť v zmysle 
usmernenia ÚVZ SR dobudovanie IS na regionálnej úrovni 
 
V r. 2008 z hľadiska IS a IT v našom RÚVZ  bolo vykonané: 

- doplnenie a obnova hardvéru (server,  stanice,  tlačiarne) 
- upgrade softvéru pre prechod na euro 
- štruktúra IS po zmene na VPN sieť v r. 2007, v r. 2008 nebola zásadne menená, 

nepribudli žiadne nové IS 
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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY,  BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A 
KOZMETICKÝCH  VÝROBKOV  2.POLROK  2008 
 
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 2008 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  141 kontrol , v ostatných zariadeniach bolo vykonaných 87 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 67 zariadení  vykonaných  114 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 39 
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 2008 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 
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styku s potravinami. V rámci úradnej kontroly potravín bolo v 2. polroku odobratých 660 
vzoriek , z toho 94 vzoriek lahôdkárskych výrobkov, 63 cukrárskych výrobkov a 28 zmrzlín  
82 vzoriek detskej výživy, 12 vzoriek soli a 381 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 114 úradných kontrol 
v zariadeniach s predajom a výrobou  epidemiologicky rizikových  potravín a  odobratých 660 
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 2008  bolo pracovníkmi RÚVZ Lučenec vykonaných 19 kontrol na základe RASF 
a 28 kontrol RAPEX hlásenia  v prevádzkach s predajom kozmetických výrobkov, predajní 
maloobchodu a zariadení spoločného stravovania, pričom nebol  zistený  výskyt,  alebo predaj 
uvedených škodlivých kozmetických výrobkov , alebo  škodlivých potravín.    
 
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  
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 
ANPPZ 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.... ). 
 
9.2  Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65 + a teší ma , že žijem 
zdravo 
 
Realizácia uvedeného projektu na RÚVZ Lučenec prebiehala nasledovne : 
Boli odprednášané  odborno – výchovné aktivity v domovoch dôchodcov v Lučenci a vo 
Vidinej. 
Klub dôchodcov – Vidiná 
08.10.2008 – štandardné meranie krvného tlaku, individuálne poradenstvo a odborná 
prednáška na tému Cholesterol a ischemické ochorenia. Počet klientov na prednáške – 26. 
Domov dôchodcov a sociálnych služieb Sušany  
odborná prednáška pre klientov na tému :  
Reumatologické ochorenia v dôchodkovom veku  – dňa 27. 11.2008  , spojená s diskusiou 
k danej problematike a  meraním krvného tlaku – 25 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. 
 
9.5. Aktivity pri príležitosti významných dní 
 
11. júl – svetový deň populácie – organizovanie dňa zdravia v Českom Brezove so 
sprievodnými akciami ako : meranie krvného tlaku a telesného tuku, 
biochemické vyšetrenia Reflotronom spojená s individuálnym poradenstvom 25 klientov,   
distribúcia zdravotno – výchovného materiálu a 
prednáška o zdravej výžive, zníženie hladiny cholesterolu bez liekov. 
28. september – svetový  deň srdca – informácie pre klientov poradne zdravia počas týždňa 
s distribúciou zdravotno – výchovných materiálov 
12. október – svetový deň reumatizmu – prednáška spojená s besedou o reumatologických 
ochoreniach a meranie krvného tlaku ,organizovaná pre obyvateľov DDaSS v Sušanoch 
16. október – svetový deň potravy – prednášky spojené s besedou o správnej výžive detí 
v školskom veku  na ZŠ Divín a Halič 
14. november – svetový deň diabetu   –  informácie pre klientov poradne zdravia počas týždňa 
s distribúciou zdravotno – výchovných materiálov 
1. december – svetový deň AIDS -  prednáška na tému HIV / AIDS spojená s premietaním 
videofilmu na ZŠI v Lučenci , prednášky spojené s besedou o drogových závislostiach   na ZŠ 
Divín a Halič 
 
9.7 Quit and Win 
Oddelenie zdravotnej výchovy na RÚVZ v Lučenci zabezpečil priebeh kampane " Prestaň 
a vyhraj“ nasledovne : 
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- v mestskom rozhlase v Lučenci a Poltári bola opakovane odvysielaná relácia s výzvou 
prihlásenia sa do súťaže, propagácia aj v mestských novinách 
- informačný text a prihláška boli poslané elektronickou poštou na všetky obecné úrady v 
okrese Lučenec a Poltár 
Cieľom súťaže je motivovať a podporiť tých fajčiarov, ktorí sa touto myšlienkou zaoberajú 
a rozhodujú sa prestať fajčiť.  
- zapojenie zamestnancov RÚVZ v Lučenci   a klientov z poradne zdravia do súťaže 
- v rámci kampane boli oslovení aj lekári prvého kontaktu. 
V poradni zdravia na RÚVZ v Lučenci sa prihlásilo 10 klientov – 6 žien vo veku 30 – 49 
a mužov 4 vo veku 35 – 52. 
Edukácia fajčiarov v základnej poradni aj naďalej pokračuje formou individuálneho 
poradenstva. 
 
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 druhom polroku 2008 sme v základnej 
poradne vyšetrili  104  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) 
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 
 
Počas výjazdov aj v spolupráci s poisťovňami VšZP a Dôvera ,  a prednáškovej činnosti  bolo 
vyšetrených  311  a 274  klientov ( cholesterol, glukóza, štandardné meranie krvného tlaku, % 
telesného tuku , v niektorých prípadoch celkové biochemické  vyšetrenie).  V rámci  
základnej poradne zdravia bolo vyšetrených 104 klientov. 
V spolupráci s oddelením hygieny výživy sme realizovali 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. 
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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 ).  
 
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. 
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 druhom polroku 2008 vyšetrili a následne urobili intervenciu u 104 
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/HIV,AIDS/.Osobitnú pozornosť budeme i naďalej venovať cieľovej skupine detí 
a mládeže. Budeme organizovať aj 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 a iné 
drogy/HIV,AIDS/. 
Osobitnú pozornosť sme venovali cieľovej skupine detí a mládeže.  
Pre cieľovú skupinu detí a mládeže sme uskutočnili nasledovné aktivity: 
prednáška na tému HIV / AIDS spojená s premietaním videofilmu na ZŠI v Lučenci , 
prednášky spojené s besedou o drogových závislostiach   na ZŠ Divín a Halič 
prednášky spojené s besedou o správnej výžive detí v školskom veku  na ZŠ Divín a Halič 
 
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 sa zameriavame na znevýhodnené komunity ľudí v spolupráci so 
starostami jednotlivých obcí a pracovníkmi Slovenského červeného kríža.    
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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. 
 
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. 
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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 
 
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. 
 
Plnenie programového vyhlásenia vlády SR  k  31.12.2008 ( za 2.polrok ) za  OHDM 
 
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: úloha sa plní priebežne  
V druhom polroku 2008 sme vykonali   v stravovacích  zariadeniach pre deti a mládež  54    
kontrol v rámci ŠZD,  pri ktorých sme sledovali  zloženie jedálnych  lístkov  vo vzťahu       
k správnemu  zloženiu výživy detí a mládeže a tiež  pitného  režimu ako aj  zlepšeniu    
štandardu v zmysle zásad racionálnej výživy. 
Naďalej sme distribuovali  edukačný materiál Zdravá výživa detí zameraný na problematiku    
detského stravovania do všetkých zariadení školského stravovania, materských škôl,    
základných škôl,   stredných škôl a gymnázií, špeciálnych výchovných zariadení a domovov    
sociálnych služieb pre deti. 
V rámci plnenia tejto úlohy sa vykonávajú odborné konzultácie s vedúcimi stravovacích    
zariadení pre deti a mládež. 
 
 2.  Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej    
     výživy 
T: úloha sa plní priebežne  
Úloha bola plnená priebežne informovanosťou vedúcich zariadení školského stravovania  
 ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na príprave pokrmov. Uvedení pracovníci sú aj 
z našej strany oboznamovaní s novými trendmi v oblasti stravovania v zmysle zásad 
racionálnej výživy.   

 
3.  Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského   
     stravovania 
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T: úloha sa plní priebežne  
Pri výkone ŠZD sa vykonáva propagácia mlieka a mliečnych výrobkov pričom sú pracovníci 
oboznamovaní s výhodnou štátnou dotáciou mlieka a mliečnych výrobkov.   

 
4.   Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
T: úloha sa plní priebežne  
 V rámci výkonu ŠZD  sa v školských bufetoch kontroluje dodržiavanie zákazu  predaja       
nápojov s obsahom kofeínu a chinínu. Pracovníkom  zariadení školského stravovania sa      
doporučuje preferovanie podávania  prírodných pramenitých  a minerálnych vôd resp. málo  
sladených nápojov.   
 
5.   Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým    
závislostiam 
T: úloha sa plní priebežne  
 V rámci boja proti zneužívaniu návykových látok boli zrealizované 4 prednášky na  
základných školách pre deti vo vekovej kategórii od 12 do 15 rokov.  Téma odprezentovaných 
prednášok bola „Druhy návykových látok, najčastejšie formy  zneužívania týchto látok  
a prevencia proti   nim“. 
 V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 58 kontrol  dodržiavania 
zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov v zariadeniach  
pre deti a mládež. 
 
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: úloha sa plní priebežne 
 Od koordinátorov sme ani v druhom polroku 2008 neobdržali požiadavky na realizáciu       
prieskumov  a spracovania  dotazníkov v programoch  ESPAD, TAD1, TAD2 a TAD3. 
 
Oddelenie epidemiológie. 
Vypracovala: MUDr. Simona Fančiová. 
V Lučenci dňa 13.1.2009. 
F.OBLASŤ PRENOSNÝCH OCHORENÍ  
 
E.POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
G.INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
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. 
 
Pravidelné zasielanie-hlásenie počtu očkovancov proti TBC (zoznamy) pre pediatrov v okrese 
LC 44x + okres PT- 5x. Spolu: 49x. 
August 2008: Písomný oznam v analýze infekčných chorôb za mesiac AUGUST 2008: 
Príprava na chrípkovú sezónu 2008/2009. 
September 2008: písomný oznam Chrípka-hradenie očkovacej látky proti chrípke.  
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Október 2008: Aktivity v rámci prevencie: Publikovanie a oboznámenie širšej odbornej 
a laickej verejnosti o význame očkovania a dosiahnutej zaočkovanosti. 
Článok v mestskej tlači s názvom: Očkovanie proti chrípke, vyšlo 3.10.2008 v Mestských 
novinách, Týždenník mesta Lučenec, Ročník 4, Číslo 34. 
Písomný oznam v mesačnej analýze pre ošetrujúcich lekárov okresov Lučenec a Poltár 
poštou: Informácia o dosiahnutej úrovni zaočkovanosti detskej populácie k 31.8.2008 
v okresoch Lučenec a Poltár v rámci pravidelného povinného očkovania detí v počte 70 ks 
obálok. 
5.11. 2008: Písomná informácia o celoslovenskej situácii so zásobovaním očkovacími látkami 
s obsahom difterického toxoidu pre povinné očkovanie detí a dospelých v počte 70 ks obálok. 
Informácia o indikovanom hradení očkovacích látok proti chrípke v počte 70 ks. 
Informácia o príprave na chrípkovú sezónu 2008/2009 v počte 70 ks. 
1.7. 2008: Písomná informácia o očkovacej schéme konjugovanej pneumokokovej vakcíny 
v počte 70 ks. 
Konzultácie o očkovaní: 15 x 
Január 2009- odoslané poštou pravidelné povinné očkovanie detí od 1.1.2009+ očkovací 
kalendár  + Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne 
vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz 70x. 
 
Úloha č.2: Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh NIP 
v okresoch Lučenec a Poltár. 
 
Správa o výsledkoch kontroly očkovania v okrese Lučenec za obdobie od 1.9.2007 do 
31.8.2008 bola odoslaná 10.10.2008 na RÚVZ Banská Bystrica. 
Kontrola bola vykonaná vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast u detí vo vybraných 
ročníkoch narodenia 2007-1994. 
Úroveň zaočkovanosti sa pohybovala v okrese Lučenec v rozmedzí od 96,1%- do 99,5% 
a v okrese Poltár od 96,9% do 100,0% u pravidelného povinného očkovania a preočkovania 
proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, infekciám vyvolaným Haemophilus 
influenzae typu b, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, mumpsu a ružienke. 
 
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 2008, k 31.12.2008 v rámci 
ŠZD.  
VšNsP,n.o.Lučenec: 19 (v 5 budovách na vstupných dverách a pri každom vstupe na 
jednotl.odd.) 
Poliklinika Q-0 ambul.spolu-pri každom vstupe na posch. a hl. vstupných dverách. 
Poliklinika Fiľakovo-1+2 -pri vstupe do budovy 
Poliklinika Poltár-10-pri vstupe do budovy 
Odborné ambulancie- 4 v Lučenci a 1 v okrese Poltár 
Všeobecné ambulancie-2 v Poltári, Lučenec 3 
Iné spoločné a vyšetrovacie zložky: 5x v Lučenci 
Spolu: 47 (Lc 34, PT 13). 
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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 2008 okres Lučenec: 
Počet spracovaných a do systému vložených prípadov: 220  
Z toho potvrdených 44 
Možných 156 
Pravdepodobných 17 
Nepotvrdených 0 
Nosič 3 
 
Počet spracovaných ohnísk: 30 
Počet chránených kontaktov očkovaním: 0 
                                               Inak: 24 
  
 Opatrenia prijaté-rozhodnutím: 1 (lekársky dohľad, ZZD) 
                                 Pokynom na mieste: 48 
  
Zoznam epidémií: 1 EKOLTECH (23 prípadov)                                    
Počet lekárov, ktorí využili hlásenie cez internet(aj negatívne hlásenie):žiadny 
 
HODNOTENIE za II. polrok 2008 okres Poltár: 
 
Počet spracovaných a do systému vložených prípadov: 28 
Z toho potvrdených 3 
Možných 25 
Pravdepodobných 0 
Nepotvrdených 0 
Nosič 0 
Počet spracovaných ohnísk: 3 
Počet chránených kontaktov očkovaním: 0 
                                               Inak: 0 
Opatrenia prijaté-rozhodnutím: 6 
Pokynom na mieste: 3 
Zoznam epidémií: 0 
Počet lekárov, ktorí využili hlásenie cez internet(aj negatívne hlásenie): žiadny 
 
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 ( rizikové práce ) 
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     V roku 2008 ( evidencia k 31. 12. 2008 ) vykonávalo  rizikové práce  v  regióne    Lučenec  
2292 zamestnancov, z toho 507 žien ( Lučenec  1749/368 ž.,  Poltár 543/139 ž. ) na 298 
pracoviskách. V porovnaní s predchádzajúcim rokom  nastal výrazný pokles vo všetkých 
hodnotených položkách – počet pracovníkov v riziku celkom, počet žien aj počet pracovísk, 
na ktorých sú  práce v riziku vykonávané. Pokles je  dôsledkom  znižovania stavu 
zamestnancov vo firmách ako Novoker a.s. Lučenec a Slovglass  a.s. Poltár, objektivizácie 
faktorov pracovného prostredia – Novoker a.s. Lučenec, Thorma Výroba k.s., Fiľakovo 
a ojedinele na základe  úplného vyradenia pracovných činností  z kategórií rizikových prác.  
V riziku kat. 3 evidujeme 2122 zamestnancov, z toho 483  žien,   riziku 4. kategórie rizika je  
vystavených 306 zamestnancov, z toho 68 žien. Práce vyhlásené v štvrtej kategórii sú 
v rozhodnutí vyhlásené na časovo obmedzené obdobie jedného roka.  
Rizikové práce sú vyhlásené rozhodnutím v 112 organizáciách okresu Lučenec, z celkového 
počtu zamestnancov je 14 %  osôb exponovaných minimálne jednému rizikovému faktoru. 
V okrese Poltár sú vyhlásené rizikové práce v  26  organizáciách, z celkového počtu 
zamestnancov je  26,9 %   osôb exponovaných minimálne jednému rizikovému faktoru.   
Najviac zamestnancov je exponovaných hluku – 1926,  prachu – 463 a nešpecifickým 
faktorom – 188.  
     Priebežne prehodnocujeme rizikové práce vo všetkých firmách a to na základe 
objektivizácie faktorov práce a  pracovného prostredia, zistenia skutočností pri kontrole 
pracovných činností a posúdenia expozície v rámci štátneho zdravotného dozoru. Údaje 
aktuálne zaznamenávame do evidenčného  programu ASTR. 
     V roku 2008 sme vydali 38 rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác z podnetu fyzických 
a právnických osôb oprávnených na podnikanie, ale aj z vlastného podnetu na základe 
výsledkov objektivizácie pracovných podmienok, konzultácií a vykonaného štátneho 
zdravotného  dozoru pri pracovných činnostiach.   
    Rizikové práce boli rozhodnutím zrušené  v 5 spoločnostiach. V 3 prípadoch bolo riziko 
zrušené z dôvodu krátkodobej expozície rizikovým faktorom ( zváračské práce, autoservis, 
vodič traktora ), v l prípade  firma zmenila svoje zameranie a ukončila činnosť v oblasti 
výkonu DDD, v l prípade spoločnosť zrušila výrobu ( krajčírska dielňa )  a zamerala sa len na 
obchodnú činnosť. 
 
Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov  
     Pri  štátnom zdravotnom dozore sledujeme, ako je zabezpečená ochrana zdravia 
zamestnancov pri skladovaní, predaji a zaobchádzaní s veľmi jedovatými látkami 
a jedovatými látkami a prípravkami.  
     V roku 2008  boli vydané 2 rozhodnutia na manipuláciu s veľmi jedovatými látkami 
a prípravkami a to pre laboratórne práce v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Bratislava, pracovisko SlaPa v Lučenci a v závode Novoker, a. s. Lučenec.    
 
     Sledovali sme práce s veľmi jedovatými látkami v spoločnosti JP foam manufacturing  s. r. 
o. Lučenec, kde sa na výrobu veľkých penových dielcov na sedačky do automobilov používa 
látka na báze toluéndiisokyanátu ( v roku 2008 spotreba látky s obsahom TDI bola 869910 kg 
).  Podmienky prečerpávania, skladovania dovezených chemických faktorov sú splnené, 
podobne i jednotlivé rozvody v rámci výrobného závodu, kde  vstrekovanie veľmi jedovatej 
látky vykonáva robot. Manipulačný priestor je uzavretý. Pracovná činnosť v prípade porúch 
na robotizovanom pracovisku si vyžaduje len občasný zásah, preto obsluha  musí  pre prípad 
nepredvídaného vystavenia  používať ochranné pracovné pomôcky, vrátane dýchacieho 
prístroja, ktorý sa napája na prívod vzduchu priamo v uzavretom priestore robotizovaného 
pracoviska.   
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Odborná spôsobilosť pre prácu s VJL je zabezpečená, lekárske prehliadky vo vzťahu k práci 
sú vykonávané cez pracovnú zdravotnú službu ProCare, a. s. Bratislava.  
 
V rámci ŠZD bol podchytený zo strany RÚVZ Mestský zimný štadión v  Lučenci, kde sa 
manipuluje s jedovatou látkou čpavok, používanou ako chladiace médium. Posudzovali sme 
prevádzkový poriadok na ochranu zamestnancov pred nebezpečnými chemickými faktormi,  
riadiaci zamestnanci v priebehu roka získali odbornú spôsobilosť na prácu s jedovatou látkou. 
   
V spoločnosti EL.ZET. s. r. o, Lučenec sme riešili bezpečné skladovanie veľmi jedovatej 
látky dvojchróman draselný,  ako i správnosť evidencie.  
 
Firma SONE CRYSTAL, Ondrej Trčan, Poltár požiadala regionálneho hygienika  o vydanie 
rozhodnutia k uvedeniu priestorov leštiarne skla v Lučenci do prevádzky, súčasťou 
posudzovania návrhu bol i prevádzkový poriadok na manipuláciu s kyselinou 
fluorovodíkovou.  
 
Spolupracovali sme s oddelením hygieny životného prostredia a zdravia pri posudzovaní 
návrhov k uvedeniu pracovných priestorov lekární do prevádzky, kde sme posudzovali 
činnosti manipulácie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami, ktoré sú používané ako 
súčasť reagenčného aparátu v laboratóriách. Konzultačné vyjadrenie sme vydali v roku 2008 
vo dvoch prípadoch. Osoby, ktoré riadia činnosti skladovania a používania uvedených 
prípravkov v lekárni získali v priebehu roka odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi jedovatými 
a  jedovatými látkami a prípravkami. 
V poľnohospodárskej výrobe sa spoločnosti pri vykonávaní chemickej ochrany rastlín 
vyhýbajú nákupu jedovatých látok, u mnohých je rastlinná výroba zameraná environmentálne. 
Pri štátnom zdravotnom dozore sledujeme používanie prípravkov podľa aktuálneho zoznamu 
povolených prípravkov na ochranu rastlín.  
 
Samostatne hospodáriaci roľníci nepredkladajú návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky.  
Dozor bol vykonaný u štyroch fyzických osôb zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom, 
legislatívne sa bude v konaní pokračovať v budúcom roku.  
 
Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu vykonávajú v regióne traja podnikatelia, hlásenia 
o použití prípravkov určených prevažne na deratizáciu boli na RÚVZ podané v 35 prípadoch, 
okrem toho na území regiónu pracovali spoločnosti z iných okresov, ktoré svoju činnosť na 
území okresu Lučenec nahlásili  v 8 prípadoch.  
 
V rámci posudzovania prevádzkových poriadkov na ochranu zamestnancov pred 
nebezpečnými chemickými faktormi sme sa zameriavali i na likvidáciu obalov,  odpadov 
z nebezpečných chemických faktorov ako i zbytkov pesticídov cez oprávnené firmy. Pri 
štátnom zdravotnom dozore svoju činnosť upriamujeme i na kontrolu zabezpečovania 
likvidácie týchto záťaží.  
 
    Mimoriadne situácie a havárie sa nevyskytli v sledovanom období.  
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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. 
K-Kart  s.r.o. Lučenec 3/0 dvojchróman draselný 3 
Perosa  s.r.o. Lučenec 6/0 prach – tvrdé drevo 3 
EUSA  s.r.o. Vidiná 6/0 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 17/0 prach – tvrdé drevo 3 
Slovglass  a.s. Poltár -  Divízia 
Poltár – tokárska dielňa 

4/0 prach – tvrdé drevo  3 

KOLEK – Ing. Mrva, Lučenec 7/0 liaty asfalt 3 
 
     Naďalej  vyhľadávame pracoviská a prevádzky,  na ktorých prichádza do úvahy riziko  
chemických karcinogénov a mutagénov. Niektoré novovybudované pracoviská  ako firma 
Jackuliak – stolárska výroba, Lučenec, EUSA s.r.o. Vidiná  ešte nemajú posúdené riziko 
prachu z tvrdého dreva, firma EL.ZET – riziko dvojchrómanu draselného, preto nie sú 
podchytené v tabuľkovom prehľade.  
     Procesy s rizikom chemickej karcinogenity – prach s obsahom SiO2  boli preklasifikované 
ako ostatné kremičitany  v spoločnostiach Bloomsbury Pacific Slovakia a.s. Lučenec a Festap 
s.r.o. OZ Fiľakovo. V laboratórnych podmienkach evidujeme používanie karcinogénnych 
látok avšak nie v takom rozsahu, aby bolo potrebné  vyhlasovať rizikové práce.  
 
V sledovanom roku bolo vydané 1 rozhodnutie na manipuláciu s karcinogénnou látkou a to 
pre laboratórne podmienky v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava, 
pracovisko SlaPa v Lučenci – dvojchróman draselný.    
 
Cielene vyhľadávame pracovné procesy súvisiace so zvýšenou expozíciou azbestu pri 
búracích prácach, upozorňujeme na povinnosti v prípade zásahov do objektov, ktoré obsahujú 
azbestovocementové dosky ( poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby ).  
 
V roku 2008 sme posudzovali návrh spoločnosti Plastic People, s. r. o. Bratislava na 
odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavby bývalej kompresorovej 
stanice v Panických Dravciach. Podmienky pre uvedenú činnosť boli splnené, preto 
regionálny hygienik súhlasil s vykonávaním uvedených prác. Následne po začatí činnosti bol 
vykonaný štátny zdravotný dozor, kde pre zistené nedostatky bola činnosť dočasne 
pozastavená a v prácach sa mohlo pokračovať až po odstránení nedostatkov ( zabezpečenie 
umyvárne s tečúcou vodou, vybavení šatní stolom, lavicami ). Od požiadavky merania prachu 
s obsahom azbestu po ukončení prác bolo možné upustiť z dôvodu, že azbestový materiál bol 
zafixovaný ešte pred samotnou demontážou z budovy a po uložení na paletu bol ešte raz 
penetrovaný.  
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Druhým prípadom vo veci manipulácie s azbestom sme sa zaoberali na základe oznámenia na 
RÚVZ, že v obci Utekáč došlo k odstraňovaniu  azbestovocementovej krytiny zo strechy 
budovy obecného úradu.  Ihneď sme uložili na mieste opatrenia, s ktorými zástuca obce 
súhlasil. Regionálny hygienik podľa § 57 ods. 47 písm. c, zákona č. 355/2007 Z. z. uložil 
Obci Utekáč pokutu vo výške 50000 Sk, pričom pri stanovení výšky pokuty prihliadal na 
skutočnosť, že účastník konania dodatočne splnil opatrenia a snažil sa zmierniť následky 
porušenia zákonných povinností.  
 
Znižovanie psychickej pracovnej záťaže 
 
Rizikové práce s rizikom psychickej pracovnej záťaže nemáme vyhlásené.  
 
Choroby z povolania 
 
V roku 2008 bolo  v okrese Lučenec a Poltár celkove priznaných 63 chorôb z povolania.  
Z uvedeného počtu dominovali choroby v položke  č.29  - DNJZ  a to 48 prípadov, na druhom 
mieste boli profesionálne otlaky lakťových nervov  u brusičov skla v počte 6 prípadov, 
nasleduje nedočujnosť 4 prípady, priedušková astma 4 prípady a choroba z vibrácií 2 prípady.   
Najvyšší počet chorôb z povolania sme zaznamenali v a. s. Slovglass Poltár  t. č. v konkurze.  
V uvedenej spoločnosti bolo celkove priznaných 31 chorôb z povolania a to:  26 prípadov  
z DNJZ, 3 prípady otlaku  lakťového nervu a 3 prípady vibrácií.  
Na druhom mieste v počte priznaných chorôb z povolania je a.s. Lovinit Lovinobaňa s 9-mi 
priznanými chorobami z povolania , z toho 7 DNJZ a 2 nedočujnosti. 
V Slovglass a.s. Poltár, divízia Katarínska Huta v konkurze bolo priznaných 8 chorôb 
z povolania, z toho 4 choroby z DNJZ, 2 otlaky lakťového nervu a 2 nedočujnosti..  
V Žiaromate Kalinovo boli priznané 3 choroby  a to pol č. 29 -  DNJZ, v PD Hrnčiarske 
Zalužany 3 choroby z toho 1 DNJZ a 2 prieduškové astmy, 1 prípad prieduškovej astmy sme 
zaznamenali v TESSEX Lučenec, 1 prípad otlaku lakťového nervu u SZČO.  Po jednom 
prípade choroby z DNJZ evidujeme v Bloomsbury Pacific a.s. Slovakia, CHB Castingss a.s. 
Cinobaňa, Ekoltech s.r.o. Fiľakovo, CGS s.r.o. Málinec, Pekáreň Alabán Lučenec, P.C.E. 
Svediak Tibor Lučenec a Potraviny Poroszlay Tibor, Fiľakovo. 
 
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 
 
V roku 2008  bol vykonaný  štátny zdravotný dozor u fyzických a právnických osôb 
oprávnených na podnikanie  v počte 277. Odborní pracovníci  preventívneho pracovného 
lekárstva  vykonávali kontrolu a plnenie  aktivít, zameraných na zlepšenie pracovných 
podmienok a ochranu a podporu zdravia zamestnancov, ako to vyplýva z legislatívnych úprav 
a aproximačných nariadení vlády. V oblasti ergonómie a fyziológie práce je podmienkou 
plnenia zabezpečenie zariadenia  na snímanie obrazu, s ktorým sa bude môcť dodatočne 
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manipulovať, so zameraním na prácu so zobrazovacími jednotkami. Zo strany MZ SR  neboli  
vytvorené podmienky na technické vybavenie, preto sa úloha neplní. 
 
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 regióne evidujeme v súčasnosti 138 firiem, fyzických a právnických osôb, v ktorých sú 
vyhlásené rizikové práce. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 277 
kontrol  zameraných aj  na plnenie povinností zamestnávateľov zabezpečiť pracovnú 
zdravotnú službu. Všetky kontroly boli ukončené záznamom, okrem toho záznamy slúžili aj 
ako podklad pre vydávanie rozhodnutí, záväzných  stanovísk, šetrení chorôb z povolania a iné 
legislatívne úkony. Pracovné zdravotné služby sú prevažne zabezpečené dodávateľským 
spôsobom. Situácia sa v priebehu roka 2008  menila  vzhľadom k platnej novele zákonov  č. 
124/2006 Z.z. a zákona č. 355/2007 Z.z. , zverejnenej v zákone č. 140/2008 Z.z.   
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.  PZS ponúkajú dohľad 
nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou, 
základom však je zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok prostredníctvom 
neštátnych lekárov v okresoch Lučenec a Poltár a priebežné vykonávanie auditov 
v zmluvných firmách. 
Z hľadiska rozsahu poskytovaných služieb  podľa našich doterajších zistení  v teréne je 
najaktívnejšia f. ProCare a.s. – posudzovanie prác, objektivizácia pracovných podmienok 
meraním, vyhodnocovanie, posúdenie rizika a návrhy na zaradenie do rizika, preventívne 
lekárske prehliadky a vypracovanie prevádzkových poriadkov. Podobné služby poskytuje 
i Železničné zdravotníctvo s. r. o. Košice.   
Vo všeobecnosti pracovné zdravotné služby neposkytujú zamestnávateľom dostatočné 
poradenstvo z hľadiska ochrany zdravia a kladného ovplyvňovania zdravia 
zamestnancov. V tomto smere ich úlohu i naďalej suplujú pracovníci RÚVZ, ktorí 
zamestnávateľom poskytujú konzultácie a poradenstvo v legislatívnej oblasti. Táto 
činnosť zaberá čas, ktorý by mohol byť venovaný dozorným činnostiam a efektívnejšie 
využitý pri výkone štátneho zdravotného dozoru.   
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
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. Celkom bolo v II. polroku 2008 odobratých 10 vzoriek pitnej vody,  z nich bolo 7 
vzoriek  nevyhovujúcich. Najčastejšie bola prekročená medzná hodnota v ukazovateli železo 
5x, 1x v ukazovateli voľný chlór a 1x v ukazovateli reakcia vody. Mikrobiologická 
a biologická závadnosť bola zistená z 3 vzoriek - v 1 vzorke bola prekročená najvyššia 
medzná hodnota v ukazovateľoch Escherichia coli a Enterokoky a medzná hodnota 
koliformných baktérií, v 1 vzorke MH  v ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 
ºC, v 1 vzorke MH v ukazovateli Bezfarebné bičíkovce. Prekročenie hodnôt v chemických, 
mikrobiologických a biologických ukazovateľoch bolo u niektorých vzoriek zistené spoločne.  
Rozbory vzoriek vody u ktorých bola zistená mikrobiologická a biologická závadnosť boli 
následne po vykonaní opatrení (prevádzkovateľom vodovodu alebo prevádzkovateľom 
budov) zopakované. Opakované rozbory potvrdili bezchybnosť vody.  
 
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, školských budov, zdravotníckych zariadení 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 2. polroku bolo na RÚVZ predložené posúdenie hluku ako súčasť dokumentácie 
v územnom konaní stavby „I/50 Ružová osada, rekonštrukcia“, v ktorej sa navrhuje 
rekonštrukcia úseku štátnej cesty I. triedy medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou. Podľa nej 
by po spustení premávky na rekonštruovanom úseku boli prekročené prípustné hodnoty hluku 
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v okolitých domoch. Pretože projektant protihlukové opatrenia nenavrhol, dokumentácia po 
vrátení bola doplnená o návrh protihlukových opatrení.    
 
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 vôd na kúpanie nariaďuje RÚVZ so sídlom v Lučenci opatrenia v závislosti 
od závažnosti zistení.   V 2. polroku roku 2008 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). Na riešenie nedostatkov súvisiacich s využívaním vôd na kúpanie bolo 
zvolané rokovanie na RÚVZ. Obec Ružiná a správca  vodnej nádrže Ružiná na základe 
návrhu opatrení na rokovaní označili vodnú plochu na kúpanie na prírodnom kúpalisku 
Ružiná – pri obci Ružiná tabuľou o zákaze kúpania. Na nevyhovujúcu kvalitu vody na 
kúpanie bol písomne upozornený Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici (2 
listy).     

b) Náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternou v 2. polroku 2008 bolo potrebné   
v ojedinelých prípadoch zabezpečiť len pri odstraňovaní väčších porúch trvajúcich viac 
hodín  (max. 1 deň) na skupinovom vodovode HLF v postihnutých častiach mesta 
Lučenec rozvovozom vody  (3x) a v obciach Trebeľovce a Rapovce (1x). V dôsledku 
opravy - rekonštrukcie 1 prameňa obecného vodovodu v Polichne, kedy ďalší prameň 
svojou výdatnosťou nestačil pokryť spotrebu vody v obci bolo v priebehu 2. polroka 2008 
potrebné v 4 prípadoch doplniť vodu do vodojemu dovozom cisternou. V dôsledku 
poruchy na rozvodnej sieti bolo v 1 prípade zabezpečené doplnenie vody vo vodojeme 
i v obecnom vodovode v Ružinej. 

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) Informovanie verejnosti a aktuálnej kvalite prírodných vôd na kúpanie a na umelých 
kúpaliskách bolo 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 harmonogramu 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 – 4892/2008 zo dňa 22.5.2008 na 
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zabezpečenie monitoringu a výkonu štátneho zdravotného dozoru nad vodou na kúpanie pre 
LTS 2008.        
Monitoring kvality pitných vôd 
V 2. polroku 2008 bolo podľa harmonogramu odberu vzoriek v rámci monitoringu pitných 
vôd bolo odobratých 22 vzoriek pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov, z toho 20 
vzoriek na kontrolný a 2 vzorky na preverovací monitoring . V rámci ŠZD bolo odobratých 
v okrese Lučenec a Poltár 8 vzoriek.   
Vzorky vody sa vyšetrovali v laboratóriách RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Z celkového 
počtu vyšetrených vzoriek (22 vzoriek) bolo 12 vzoriek nevhodných. Najčastejším 
ukazovateľom, v ktorej pitná voda nevyhovuje stanoveným limitom je železo – 9 vzoriek 
(zistené hodnoty  od 0,24 do 0,52 mg/l, v jednej vzorke až 1,40 mg/l).  Prekročenie medznej 
hodnoty v ukazovateli farba (25,0 mg/l) bolo zistené v 1 vzorke,  voľný chlór  vo vode 
v distribučnej sieti v 1 vzorke (0,31 mg/l) a reakcia vody  v 1 vzorke (8,83).   
 
V mikrobiologických ukazovateľoch boli prekročené NMH v ukazovateľoch Escherichia coli 
a  Enterokoky a MH koliformných baktérií (v 2 vzorkách) a v 1 vzorke bola prekročená MH 
kultivovateľných mikroorganizmov pri 37°C.   V biologických ukazovateľoch bola 
prekročená MH v ukazovateli bezfarebné bičíkovce. 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 2008 – spolu  5 písomných 
upozornení.  
 
Monitoring kvality vôd na kúpanie  
V sledovanom období bola monitorovaná kvalita vody na prírodnom kúpalisku Ružiná – pri 
obci Ružiná, prírodnom kúpalisku Ružiná – pri obci Divín, na letnom kúpalisku v Lučenci 
a 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 bola neorganizovaná rekreácia, 

kontrola kvality vody bola zabezpečená jedenkrát za 14 dní RÚVZ Lučenec. V 2. polroku 
2008 bolo odobratých 8 vzoriek vody, z toho 6 vzoriek v rámci monitoringu kvality vody 
na kúpanie a 2 vzorky v rámci štátneho zdravotného dozoru. Prekročenie MH črevných 
enterokokov bolo zistené 1x a MH cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet 2x. 
Prírodné kúpalisko Ružiná – pri obci Ružiná s neorganizovanou rekreáciou bolo označené 
tabuľou o zákaze kúpania.  

• Na prírodnom kúpalisku Ružiná – pri obci Divín kontrolu kvality vody na kúpanie 
zabezpečoval prevádzkovateľ (7 vzoriek) podľa prevádzkového poriadku. V rámci ŠZD 
boli odobraté 2 vzorky vody. Podľa výsledkov vyšetrených vzoriek voda na prírodnom 
kúpalisku počas letnej sezóny vyhovovala na kúpanie.    

• Na letnom kúpalisku v Lučenci kontrolu kvality vody z bazénov zabezpečoval 
prevádzkovateľ podľa schváleného prevádzkového poriadku (z detského bazénu 5 
vzoriek, a neplaveckého bazénu 9 vzoriek). Výsledky kontroly kvality vody 
prevádzkovateľ predkladal na RÚVZ. Pri nevyhovujúcej kvalite vody prevádzkovateľom 
boli vykonané opatrenia na zlepšenie kvality vody a zabezpečenie opakovaného odberu 
vzoriek.     

• Na verejnom kúpalisku v Poltári kontrolu kvality vody z bazénov zabezpečoval 
prevádzkovateľ podľa schváleného prevádzkového poriadku (z neplaveckého bazénu 4 
vzorky, z plaveckého bazénu 8 vzoriek). Výsledky kontroly kvality vody prevádzkovateľ 
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predkladal na RÚVZ. Podľa výsledkov vyšetrených vzoriek voda na kúpalisku počas 
letnej sezóny vyhovovala na kúpanie.    

 
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 165 kontrol a odobratých  554 
vzoriek potravín a 23 sterov zo strojnotechnologického zariadenia a pracovných plôch. 

 
Požiadavkám zdravotnej neškodnosti v mikrobiologických ukazovateľoch nevyhovelo         

48 vzoriek potravín. Najvyššiu závadnosť vykazovali cukrárske výrobky – 17 vzoriek, 
lahôdkarské výrobky - 11 vzoriek, zmrzlina – 11 vzoriek, 4 vzorky veľkoobjemovo balenej 
vody, pričom najčastejším prekročením najvyššieho prípustného množstva boli najmä 
koliformné baktérie, kvasinky, E. coli. Požiadavkám zdravotnej neškodnosti v chemických 
ukazovateľoch nevyhovela 1 vzorka lahôdkarského výrobku pre prekročenie najvyššieho 
prípustného množstva konzervačných látok. 

 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 429  kontrol 

a odobratých 115 vzoriek hotových jedál a rýchleho občerstvenia a 31 vzoriek pitnej vody 
a 26 sterov zo strojnotechnologického zariadenia  a pracovných plôch. 

 
Požiadavkám zdravotnej neškodnosti v mikrobiologických ukazovateľoch nevyhovelo           

10 vzoriek hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia pre prekročenie najvyššieho 
prípustného množstva  koliformných baktérií, Bacilus 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 80- 
tich respondentov - 2 vekové kategórie mužov a žien pre stredne ťažkú prácu, ktorým je 
poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.  
Analýza 1-dňového záznamu sa spracuje na 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 OVD. 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 zdravej výživy, usmerňovania stravovacích návykov a pohybovej aktivity. Výsledky 
monitorovania sú spracované k 31.12.2008. 
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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 524 vzoriek 
potravín a 2 vzorky predmetov a materiálov určených na styk s potravinami, z toho 
nevyhovelo požiadavkám zdravotnej neškodnosti 58 vzoriek potravín, čo je 11,07 %. 
 
Epidemiologicky rizikové potraviny – cukrárenské výrobky, lahôdkárske  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 124 vzoriek cukrárskych výrobkov, z toho 17 vzoriek nevyhovelo 
požiadavke zdravotnej neškodnosti pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva 
koliformných baktérií, kvasiniek, plesní a koagulázopozitívnych stafylokokov. 

 
Lahôdkarské výrobky 
Odber vzoriek lahôdkarských výrobkov bol zameraný kontrolu zdravotnej neškodnosti                        
v mikrobiologických ukazovateľoch ( kritériá hygieny procesu výroby, kritéria bezpečnosti 
potravín). Bolo odobraných 77 vzoriek lahôdkarských výrobkov a 12 vzoriek majonéz, z toho                   
11 vzoriek lahôdkarských výrobkov nevyhovelo požiadavke zdravotnej neškodnosti pre 
prekročenie najvyššieho prípustného množstva koliformných baktérií a kvasiniek. 
 
Zmrzlina: 
Odber vzoriek zmrzliny bol zameraný na kontrolu zdravotnej neškodnosti 
v mikrobiologických ukazovateľoch ( kritériá hygieny procesu výroby, kritériá bezpečnosti 
potravín  ). Bolo odobraných 83 vzoriek zmrzliny a 23 sterov, z toho 11 vzoriek zmrzlín 
nevyhovelo požiadavke zdravotnej neškodnosti pre prekročenie najvyššieho prípustného 
množstva kvasiniek a koliformných baktérií. 
 
Hotové pokrmy zo zariadení spoločného stravovania 
Odber vzoriek hotových pokrmov bol zameraný na kontrolu zdravotnej neškodnosti                        
v mikrobiologických ukazovateľoch. Bolo odobraných 111 vzoriek hotových pokrmov a 
pokrmov rýchleho občerstvenia, z toho 10 vzoriek hotových pokrmov a pokrmov rýchleho 
občerstvenia  nevyhovelo 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 
53 vzoriek, z toho nevyhoveli 4 vzorky veľkoobjemovo balenej pramenitej vody. 
Veľkoobjemovo balené vody boli odobraté na laboratórne vyšetrenie  v originálnych obaloch 
a zo zariadení, v ktorých boli osadené                         tzv. watercoolery. Vzorky nevyhoveli 
pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva koliformných baktérií, E. coli, 
Pseudomonas aeruginosa a kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote +20°C a + 37oC. 
 
Výživové doplnky  
Boli odobraté 2 vzorky výživových doplnkov na mikrobiologické ukazovatele /E. coli, 
Salmonella sp./, všetky vzorky vyhoveli. 
 
Dojčenská a detská výživa 
V mesiacoch apríl 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. 
 
Bylinné čaje 
Bolo odobratých a vyšetrených 38 vzoriek bylinných čajov na laboratórne vyšetrenie 
mikrobiologických ukazovateľov, z toho 2 čaje boli uvádzané ako výživový doplnok. Jedna 
vzorka čaju nevyhovela pre prítomnosť biologických škodcov, ostatné vzorky vyhoveli. 
 
Prídavné látky  
Bolo odobratých 8 vzoriek prídavných látok na laboratórne vyšetrenie mikrobiologických 
ukazovateľov, z toho nevyhovela 1 vzorka. 
 
Materiály a predmety určené na styk s potravinami 
V mesiaci jún boli odobraté 2 vzorky materiálov a predmetov určených pre styk s potravinami                 
/ PET fľaše s uzávermi/ na laboratórne vyšetrenie mikrobiologických ukazovateľov a všetky 
vyhoveli. 
 
Iné druhy potravín 
Bolo odobratých 6 vzoriek ostatných druhov potravín na laboratórne vyšetrenie 
mikrobiologických ukazovateľov, z toho nevyhoveli 3 vzorky. 
 
7.  Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky. 
 

Podľa usmernenia na výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami 
bola v roku 2008 vykonávaná kontrola bezpečnosti kozmetických výrobkov v súlade s 
platnou legislatívou a bolo odobratých na laboratórne vyšetrenie 21 vzoriek kozmetických 
výrobkov. Všetky vyšetrené vzorky vyhoveli požiadavkám zdravotnej bezpečnosti 
v sledovaných ukazovateľoch.   

Okrem stanoveného počtu vzoriek ( 21 vzoriek ) boli odobraté 2 vzorky „farieb na tvár“ , 
ktoré boli odobraté na základe oznámenia RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom vo veci 
podozrenia na nebezpečný kozmetický výrobok, použitím ktorého došlo k vzniku kožných 
problémov na tvári u detí ( podráždená pokožka, fľaky). Uvedené vzorky boli zaslané na 
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RÚVZ Bratislava – hlavné mesto so sídlom v Bratislave na laboratórne vyšetrenie 
mikrobiologických a chemických ukazovateľov, pričom výsledky laboratórneho vyšetrenia t. 
č. nemáme k dispozícii.  
 
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 273 vzoriek 
potravín a 5 vzoriek predmetov a materiálov určených na styk s potravinami, z toho 1 vzorka 
potravín nevyhovela stanoveným kritériám, čo je  0,37 %.  
  
Mykotoxíny  
Bolo odobratých 6 vzoriek dojčenskej a detskej výživy na laboratórne vyšetrenie, ktoré 
vyhoveli požiadavkám zdravotnej neškodnosti. Vyšetrenia boli vykonané na patulín a 
aflatoxín B1.  
 
Dusičnany, dusitany  
Bolo odobratých 60 vzoriek dojčenskej a detskej výživy na laboratórne vyšetrenie dusičnanov 
a dusitanov, ktoré vyhoveli stanoveným kritériám. 
 
PCB 
V mesiaci august bola odobratá 1  vzorka dojčenskej a detskej výživy na laboratórne 
vyšetrenie, ktorá vyhovela. 
  
Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín 
V mesiaci jún boli odobraté 2 vzorky dojčenskej a detskej výživy s obsahom mlieka, mäsa, 
zeleniny alebo ovocia, ktoré sú v súčasnej dobe ešte v štádiu analýzy.  
 
Obsah gluténu v bezgluténových potravinách 
V mesiaci september bola odobratá 1 vzorka s výsledkom <LOQ (9,4). 
 
Radiačne ošetrené potraviny  
V mesiaci apríl bola odobratá jedna vzorka – paraorechy 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  2 vzorky na chemické ukazovatele /syntetické farbivá, Pb, Cd, 
Hg/. Všetky vzorky vyhoveli. 
 
Bylinné čaje  
Bolo odobratých a vyšetrených 37 vzoriek bylinných čajov na laboratórne vyšetrenie 
chemických ukazovateľov ( Pb, Cd, Hg ), z toho 2 čaje boli uvádzané ako výživový doplnok. 
Všetky vzorky vyhoveli stanoveným kritériám. 
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Potraviny určené pre diabetikov  
V priebehu roka bolo odobratých 30 vzoriek potravín na chemické ukazovatele /umelé 
sladidlá/, všetky vzorky vyhoveli. 
 
Kuchynská soľ  
V rámci danej úlohy bolo odobratých 24 vzoriek kuchynskej soli, z toho bolo 12 vzoriek 
z dovozu a 12 vzoriek z domácej produkcie. Pri výkone úradnej kontroly potravín nebolo 
zistené používanie kuchynskej soli  nejódovanej. 
Iné potraviny  
Boli odobraté 2 vzorky na obsah Cd, všetky vzorky vyhoveli. 
 
Epidemiologicky rizikové potraviny : 
Lahôdkarské výrobky – 25 vzoriek na chemické ukazovatele /konzervačné látky/, 1 vzorka 
nevyhovela pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva konzervačných látok. 
Vaječné hmoty a majonéza – 10 vzoriek na chemické ukazovatele /konzervačné látky/, všetky 
vzorky vyhoveli. 
Cukrárske výrobky – 6 vzoriek na chemické ukazovatele /umelé farbivá/, 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 
53 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 :  
- Bravčové soté v zemiakovej placke  - obsah NaCl - 13 300 mg/kg 
- Ryža s kuracím stehnom na spôsob kačky -  obsah NaCl -  6 870 mg/kg 
- Šošovicová polievka - obsah NaCl – 11 700 mg/kg 
 
Na prítomnosť akrylamidu boli odobraté a vyšetrené tri vzorky potravín /piškóty a  2 x 
hranolky/, ktoré  vyhoveli.  
 
GMO potraviny  
V mesiaci február bola odobratá jedna vzorka na GMO – Corn flakes  - kukuričné lupienky. 
Laboratórnym vyšetrením na príslušnom ŠVPS Dolný Kubín nebola  potvrdená prítomnosť 
GMO v danom výrobku.  
 
Histamín v potravinách   
Bola odobratá l vzorka rybacieho  výrobku, ktorá vyhovela. 
 
Kumarín 
V rámci monitorovacej úlohy bola odobratá l vzorka. 
 
Materiály a predmety určené na styk s potravinami 
V mesiaci jún bolo odobratých 5 vzoriek materiálov a predmetov určených pre styk 
s potravinami   / sklenených pohárov farebných, sklenených pohárov s farebnou potlačou 
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zasahujúcou do ústneho okraja a PET fľaše s uzávermi/ na laboratórne vyšetrenie zamerané 
na možné rizikové ukazovatele v závislosti od materiálového zloženia. V 4 vzorkách bol 
stanovený obsah Cd, Pb – všetky vzorky vyhoveli.  V jednej vzorke bola stanovená celková 
migrácia látok, acetaldehyd a Sb.  
 
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 2008  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 odborným usmernením UVZSR č. OHVPBKV/2290/2008 
zo dňa 29.01.2008 pre zabezpečenie výkonu úradnej kontroly v roku 2008. 
 
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 základe bolo na základe hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov 
vykonaných 241 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 vykonaných 65 kontrol vo veľkoobchodných a maloobchodných 
jednotkách a v zariadeniach spoločného stravovania v okrese Martin a Turčianske Teplice. 
 
 
 
B) OBLASŤ  OCHRANY  ZDRAVIA  PRED  ŽIARENÍM 
- nerealizuje sa 
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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 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 zvyšuje informovanosť obyvateľov o 
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vybraných determinantoch zdravia s prihliadnutím na špecifické skupiny ľudí, danosti regiónu 
a osobitosti komunít s cieľom podporovať celoživotné vzdelávanie obyvateľov regiónu. 
Zabezpečuje 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  zabezpečuje 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 
 
- podpora  a rozvíjanie základných pozitívnych návykov u jednotlivca od ranného detstva 
- poskytnutie informácií a praktických skúseností o zdravom spôsobe života v rodine 
- poskytovanie poznatkov o starostlivosti o dieťa, rozvíjaní jeho schopností a možnosti 
sebareflexie a sebarealizácie 
- podpora zdravého sexuálneho života a príprava na manželstvo a rodičovstvo 
- túto úlohu sme plnili 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  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. 
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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 máme nadviazanú 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 je 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. 
 
Úloha 
9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku 
dopadu na verejné zdravie v SR. 
 
- v spolupráci s nadriadeným orgánom 
 
 
Úloha 
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. 
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.  
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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. 
 
Úloha 
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  participuje pri tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní úloh a 
projektov 2007 až 2010. 
 
Úloha 
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. 
 
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: 
- 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 25 porcií obedov na 
laboratórne analýzy a vykonaný prepočet v programe NUTRIS zo 4 zariadení pre deti a 
mládež. O výsledkoch boli štatutárni zástupcovia zariadení písomne informovaní a k  náprave 
kvality stravy  odborne usmernení.  
 
- v rámci štátneho zdravotného dozoru kontrola a usmerňovanie sortimentu v školských 
bufetoch a v nápojových automatoch v školách 
                                     Termín : priebežne 
                                     Zodpovední : všetci pracovníci odd. HDM  
 
V rámci ŠZD boli vykonané 3 kontroly s usmernením k sortimentu v školských bufetoch 
a v nápojových automatoch v školách v zmysle § 8 vyhlášky č. 527/2007 Z. z. a 7 konzultácií 
s prevádzkovateľmi školských zariadení, v ktorých sú umiestnené školské bufety.  
 
- realizácia efektívnej výchovy k zdravej výžive na školách 
                                           Termín: priebežne 
                                           Zodpovedný: Mgr. Balková  
 
V rámci konzultácií s organizátormi zotavovacích podujatí sme tiež usmerňovali 
zodpovedných pracovníkov pre prípravu stravy v oblasti špeciálnych požiadaviek pri príprave 
stravy na ZP, najmä pre stanové tábory, ale aj v zariadeniach spoločného stravovania 
v ubytovniach, hoteloch, v ktorých sa konali detské zotavovacie podujatia.  
 
V rámci úlohy bol realizovaný Projekt podpory zásad správnej výživy u detí mladšieho 
školského veku v Turčianskom regióne. 
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Východiská : 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“ 
Cieľová skupina : deti mladšieho školského veku (4. a 5. ročník ZŠ) 
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 pre skupiny s počtom 12 žiakov (celkový 
počet 54 zúčastnených žiakov). 
- Poskytnutie zdravotno-výchovných materiálov žiakom. 
Výsledky monitoringu vedomostí žiakov o správnej výžive (122 respondentov), percentuálne 
vyhodnotenie správne vybratých odpovedí na otázky: 
1. Čím by sme sa mali riadiť pri výbere potravín ?    94,3 % 
2. Má výživa vplyv na zdravie ?      93,4 % 
3. Je strava dostatočne pestrá, energeticky a biologicky vyvážená najlepším       
spôsobom výživy ?         66,4 % 
4. Čo je nestráviteľnou súčasťou stravy ?     60,6 % 
5. Pitný režim zabezpečuje dostatok čoho ?     86,8 % 
6. Ktorý nápoj nie je vhodný ako súčasť pitného režimu ?   75,4 % 
7. Kedy je potrebný zvýšený príjem tekutín ?     86 %  
8. Z koľkých jedál by mala pozostávať denná strava ?    38,5 % 
9. Koľko percent z celodenného energetického príjmu majú tvoriť raňajky ? 35,2 % 
10. Čo je energeticky najbohatším jedlom dňa ?     50 % 
11. Čo nie je vhodné na desiatu ?       88,5 % 
12. Ktorých potravín by sme mali počas dňa skonzumovať najviac ?  10,6 % 
13. Znižuje sa spracovaním potravín (napr. tepelnou úpravou) ich biologická hodnota ?
           70,5 % 
14. Aká je najvhodnejšia tepelná úprava potravín ?    61,5 % 
15. Čo je zdrojom tzv. „prázdnych“ kalórií ?     46,7 % 
16. Čo je najzdravšie ? (pukance, slané arašidy, zemiakové lupienky)  30,3 % 
 
Záver : výsledky monitoringu ukázali nedostatočné vedomosti žiakov najmä v oblastiach : 
stravovací denný režim, potravinová pyramída, orientácia vo vhodných a nevhodných 
potravinách z hľadiska správnej výživy. Žiaci boli následne usmernení a informovaní 
o správnej výžive a stravovacích návykoch odborným pracovníkom RÚVZ formou prednášky 
spojenej s diskusiou. 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy: 
 
V rámci tejto úlohy: 
- spolupráca s metodikmi pre školské stravovanie na úrovni Mesta Martin, Vrútky 
a Turčianske Teplice, prostredníctvom nich usmerňovanie vedúcich školských jedální 
k zásadám zdravej výživy. 
Termín : do 30.6.2008 návštevy metodikov pre školské stravovanie, priebežné  informovanie 
o nových poznatkoch  zdravej výživy mailovou poštou počas celého roka 
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Zodpovedný: MUDr. Z. Holečková 
Usmerňovanie metodikov pre školské stravovanie: bolo vykonaných 8 konzultácií 
(k jedálnym lístkom, zaraďovaniu potravín do jedálneho lístka, k prevádzkovým poriadkom, 
k mliečnemu programu), usmerňovanie vedúcich školských jedální v rámci výkonu ŠZD: 93 
konzultácií (prevažne k jedálnym lístkom – nedostatočné zaraďovanie čerstvého ovocia 
a zeleniny, nedostatočná pestrosť stravy)  
 
- v rámci štátneho zdravotného dozoru 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 2 školských 
stravovacích zariadeniach, ktoré boli následne usmernené k zvýšeniu pestrosti jedálnych 
lístkov.   
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského   
stravovania: 
 
V rámci tejto úlohy: 
- v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru informovať zodpovedných pracovníkov 
stravovacích zariadení a prevádzkovateľov o možnostiach zapojenia sa do projektu Školské 
mlieko 
              Termín: priebežne 
              Zodpovední: všetci pracovníci odd. HDM 
 
Vykonáva sa priebežne, termín trvá. K projektu školské mlieko sme poskytli 25 konzultácií 
prevádzkovateľom ŠJ – týkali sa spôsobu podávania mlieka, jeho skladovania, vhodnosti 
jednotlivých druhov mliečnych výrobkov. Do projektu je aktívne zapojených 17  zariadení – 
základných škôl. 
 
4.  Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov: 
 
V rámci tejto úlohy: 
- v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru usmerňovať prevádzkovateľov zariadení 
pre deti a mládež, najmä pre deti predškolského veku o zdravotne vyhovujúcich nápojoch 
               Termín: priebežne 
               Zodpovední: všetci pracovníci odd. HDM 
 
Usmerňovanie je priebežné podľa potreby, v rámci výkonu ŠZD v jednotlivých zariadeniach. 
 
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). 
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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   
 
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. V rámci tohto projektu pracuje aj 
tematická pracovná skupina zameraná na problematiku rizikových skupín obyvateľstva 
so zameraním na mládež. Za 1.polrok sa uskutočnilo 6 pracovných stretnutí uvedenej 
pracovnej skupiny v priestoroch RÚVZ. Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo aj 
v Resocializačnom stredisku (pre osoby po liečbe zo závislostí) v Martine-Priekope, kde 
si účastníci vymenili skúsenosti v oblasti prevencie a liečby závislostí.  
  Výsledkom práce skupiny na základe výmeny skúseností, poznatkov 
a informácií a mapovania súvisiacej oblasti (SWOT analýza) bude vznik koncepčného 
materiálu „Strednodobá stratégia a akčný plán v oblasti rizikových skupín obyvateľstva 
s dôrazom na mládež“. Oblasti záujmu ďalších tematických pracovných skupín tiež 
súvisia s problematikou rizikovej mládeže. Výsledkom činnosti budú koncepčné 
materiály: „Komplexný program sociálno-ekonomickej integrácie Rómov v Turci“, 
„Strategický plán sociálno-ekonomickej integrácie osôb so zdravotným postihnutím“ a 
„Komunitný plán sociálnych služieb regiónu Turiec“.  
  V rámci projektu sa tiež uskutočnili v spolupráci s oddelením Výchovy ku 
zdraviu merania prístrojom Reflotron u obyvateľov v rómskej osade Bambusky a po 
vzájomných jednaniach s komunitným konzultantom a prevádzkovateľom bytov 
s rómskymi obyvateľmi sa podarilo vyriešiť problém súvisiaci s bývaním (upchatá 
kanalizácia), za aktívneho prispenia rómskej komunity na odstránení nedostatkov 
formou brigády – upratanie priestorov pivníc obytného domu. 
 
 
5. b/ Záujem o aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí – pohybová aktivita vrátane 
športovej činnosti : 
Hodnotenie pohybovej aktivity u žiakov základných a stredných škôl v okrese Martin 

V rámci podpory dosiahnutia zmeny spôsobu života mladých ľudí, ale aj stanovených 
cieľov  Národného programu prevencie nadváhy a obezity v Slovenskej republike, ktorý si 
kladie za svoj hlavný cieľ znížiť výskyt obezity a nadváhy u občanov Slovenskej republiky a 
znížiť vplyv obezity a nadváhy, ako významného rizikového faktoru chronických chorôb na 
verejné zdravie sme sa zamerali na hodnotenie pohybovej aktivity u žiakov 4. a 9. ročníka 
základných škôl a absolventov študijných odborov (maturanti) a absolventov 3-ročných 
učebných odborov.  
Na jednotlivé školy boli podané 2 typy dotazníkov – jeden pre žiakov a jeden pre učiteľov 
telesnej výchovy (učiteľ danej triedy).  
 
1. Jednotlivé otázky dotazníka určeného žiakom/študentom sa týkali informácií: čo je 
vlastne pohybová aktivita, účasť na telesnej výchove (klasická, s úľavami, oslobodenie), 

335



koľko hodín cvičia, čo majú radšej (povinná TV, krúžky, pohybové hry), prinášanie 
ospravedlnení, dôležitosť telesnej výchovy, možnosť telesnej výchovy (povinná, voliteľná), 
formy pohybovej aktivity, športovanie mimo TV, športovanie príbuzných, relaxovanie, 
spokojnosť so sebou v rámci pohybovej aktivity.  
2. Jednotlivé otázky dotazníka určeného učiteľom sa týkali informácií: pokles celkovej 
zdatnosti, TV povinná alebo voliteľná, počet hodín TV za týždeň, zníženie hodín TV oproti 
minulým rokom, mimoškolská činnosť v rozvoji pohybovej aktivity a jej záujem,  adekvátna 
pohybová kompenzácia u oslabených a oslobodených žiakov, zabezpečenie integrovaného 
vyučovania, priemerné % necvičiacich a ich činnosť počas  hodín TV, akceptovanie 
ospravedlnení. 
 
Ankety sa zúčastnilo 166 dievčat a 123 chlapcov (z toho delení aj na bydlisko v meste 
a bydlisko v obci). 
Stručné výsledky žiaci/študenti: 
- pohybovú aktivitu väčšina respondentov berie ako každú činnosť 
- účasť na TV: väčšie % sa zúčastňuje klasickej, úľavy sa zvyšujú u dievčat 
s bydliskom mesto v skupine „maturanti“ a „učebný odbor“ a takisto aj oslobodenie od TV. 
V zdravotných potvrdeniach od lekára sú na prvom mieste ochorenia KVO, ďalej ochorenia 
pohybového aparátu, alergické ochorenia, pooperačné stavy. Pri hodnotení dotazníkov sme 
zistili prípady, keď bol oslobodený z TV, ale mal veľa pohybovo-športových aktivít  
- u všetkých opýtaných, okrem chlapcov 4.ročníka, prevláda účasť na pohybových 
hrách a krúžkoch 
- prinášanie ospravedlnení má nárast u dievčat v skupine „maturanti“. 
Ospravedlnenie je prinášané väčšinou pre ochorenie (podľa hodnotenia dotazníka sme aj 
zistili, že keď sa im nechce cvičiť, rodičia ich ospravedlnia pre chorobu) 
- dôležitosť TV – väčšina respondentov súhlasí 
- druh TV – väčšina opýtaných je za povinnú TV 
- formy pohybovej aktivity – najväčšie % sa venuje prechádzkam, ďalej nasleduje: 
beh, plávanie, cyklistika, futbal (nielen chlapci), korčuľovanie IN LINE 
- športovanie – 3 a viac krát športujú chlapci „maturanti“(mesto) a 9.ročník (vidiek), 
naopak príležitostne dievčatá „maturanti“ a „učebný odbor“ 
- druh športu – rôzny, minimálne aktívne športovanie 
- športovanie príbuzných – športu sa venuje väčšina u oboch skupín a podskupín 
- relaxácia – u dievčat prevláda pobyt vonku, ďalej pozeranie televízie, používanie 
PC. Čítanie knihy prevláda u maturantiek a tak isto aj spanie (mesto). U chlapcov prevláda 
používanie PC – „maturanti“ (mesto) a 9. ročník (vidiek), ďalej je pozeranie televízie, pobyt 
vonku a iné. 
- Spokojnosť – u chlapcov je to 78,8% a nespokojnosť 14,5%; dievčatá sú 
sebakritickejšie – súhlasí 58,8% a nesúhlasí 30,6%. Ostatné % sú aj áno, aj nie. 
 
 
Stručné výsledky učitelia: 
- zdatnosť – všetci sa zhodli na tvrdení, zdatnosť detí a mládeže klesá (nedostatok zo 
strany rodičov) a že je telesná výchova dôležitá 
- taktiež sa všetci zhodli na povinnej telesnej výchove, ktorá je však na základných 
školách neklasifikovaná a na stredných školách klasifikovaná, čo sa odzrkadľuje na 
absenciách 
- počet hodín – oproti minulosti došlo k poklesu hodín telesnej výchovy 
- mimoškolská činnosť – o krúžky a pohybové hry je záujem, klesá u učebných 
odborov a chlapcov 9. ročníka 
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- kompenzácia oslabených je vykonávaná vylúčením niektorých úkonov, OTV sa 
nevykonáva 
- integrácia – z 13 učiteľov je 6 za, nevyjadrili sa 4 a 3 nesúhlasia 
- činnosť necvičiacich počas telesnej výchovy – pomoc vyučujúcemu, sledovanie 
priebehu (pri našom sledovaní sme zistili sedenie na lavičkách, telefonovanie, počúvanie 
hudby, pobyt na šatniach, písanie úloh) 
- priem. % necvičiacich :  
       základné školy -    absencia: 1 – 30 % 
           úľava: 2 – 5% 
                                    oslobodenie: 0,27 – 5% 
                          ospravedlnenie : 3 – 40% 
    stredné školy -       absencia: 10 – 85%(učebný odbor) 
                                   úľava : 0 
                                   oslobodenie: 15 – 18% 
                                   ospravedlnenie: 10 – 20% 
          - akceptovanie ospravedlnení – 8 áno, 3 nie, 2 sa nevyjadrili 
 

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.  
 

Cieľ: Výchova pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva: 
 
7. Spolupracovať so SZÚ . 
               Z: riaditeľ ÚVZ SR 
 
8. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax. 
                Z: riaditeľ ÚVZ SR 
 
 
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 podieľal na príprave podkladov 
Národného programu kontroly tabaku, príp. na jeho pripomienkovaní. 
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2. Predložiť návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku 
 
RÚVZ so sídlom v Martine sa podľa požiadaviek ÚVZ SR  podieľal 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  podieľa na výkone kontroly zákona o ochrane nefajčiara v 
rámci kompetencií Zákona 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiara. 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 2008 
 
RÚVZ so sídlom v Martine sa  aktívne podieľala na priebehu súťaže v roku 2008 
– zabezpečila propagáciu súťaže v rámci daného regiónu 
– sprostredkovala komunikáciu medzi súťažiacim a ÚVZ SR  
– zabezpečila v priebehu súťaže individuálne poradenstvo pre odvykajúcich fajčiarov, ale aj 
poradenstvo pre širokú verejnosť prostredníctvom internetového poradenstva 
 
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. 
 
 
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 2008 
 
- 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 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 
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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 
 
- Kontrola imunizácie 
- priebežná kontrola zaočkovanosti v okr. Martin a Turčianske Teplice – PC evidencia 
očkovancov 
- administratívna kontrola očkovania realizovaná v mesiaci september – kontrolované 
obdobie: od 1.9.2007 do 31.8.2008  
- pripomienky k odbornému usmerneniu na kontrolu očkovania v SR (Hudečková) 
 
- Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním: 
- epidemiologické vyšetrovanie všetkých pravdepodobných diagnóz ochorení 
imunizačného programu a zabezpečenie laboratórnych vyšetrení v rámci diferenciálnej 
diagnostiky 
- priebežné konzultácie pre lekárov a laickú verejnosť v problematike ochorení 
preventabilných očkovaní 
 
Ad manažment očkovania: 
- podklady pre legislatívne zabezpečenie očkovania – aktívna účasť na príprave novej 
vyhlášky o prenosných opatreniach, opakované konzultácie na  ÚVZ SR a MZ SR, 
vnútrorezortné a mimorezortné pripomienkové konanie, účasť v legislatívnej rade (doc. 
Hudečková) 
- 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, zosúladenie kategorizácie vakcín s novou vyhláškou o prenosných ochoreniach 
a novým očkovacím kalendárom na rok 2009  
- účasť na zasadaní PSPI ÚVZ SR – 3x (Hudečková) 
- účasť na zasadaní Pracovnej skupiny J07 pre kategorizáciu vakcín – 2x (Hudečková) 
- účasť na zasadaní Kategroizačnej komisie 4x (Hudečková) 
- kontrola chladového reťazca vakcín na pediatrických ambulanciách okresov Martin, 
Turčianske Teplice 
- aktuálna informovanosť lekárov primárneho kontaktu pre deti a dospelých 
o novinkách a problémoch v oblasti imunizácie 
- usmerňovanie lekárov primárneho kontaktu pre deti a dospelých v oblasti imunizácie 
(schémy očkovania, očkovacie látky, manipulácia s očkovacími látkami, uskladnenie,  a 
pod.)pripravenosť na pandémiu chrípky (september 2009) 
- odborný seminár pre lekárov primárneho kontaktu – očkovanie proti chrípke   
- propagácia očkovania a edukácia zdravotníckych pracovníkov, ako aj laikov 
v problematike imunizácie 
- informácie o Národnom imunizačnom programe a očkovaní rizikových skupín v TV 
(reginálna TV Turiec, v Slovenskom rozhlase – diskusná relácia)   
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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 31.8.2007: 
 
 
      Základné očkovanie proti DTP-HIB-VHB 

Ročník narodenia okr. Martin  % okr. Turčianske Teplice % 
2006 100 100 

 
 
      Preočkovanie proti DTP 

Ročník narodenia okr. Martin  % okr. Turčianske Teplice % 
2004 99,1 100 
2001 99,8 100 
1994 99,5 100 

 
 
MMR – základné očkovanie 

Ročník narodenia okr. Martin  % okr. Turčianske Teplice % 
2006 99,0 100 
2005 99,8 100 

 
 
MMR  - preočkovanie 

Ročník narodenia okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 
1996 99,5 99,4 

 
Poliomyelitída – základné očkovanie - IPV 

Ročník narodenia okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 
2006 100 100 

 
 
Poliomyelitída – preočkovanie – OPV/ IPV 

okr. Martin % okr. Turčianske Teplice %  
Ročník narodenia OPV IPV OPV IPV 
1994 0 99,5 0 100 

 
Očkovanie adolescentov proti VHB 

Ročník narodenia okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 
1996 99,5 99,4 
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Základné očkovanie proti TBC 
Ročník narodenia okr. Martin % okr. Turčianske Teplice % 
2007 99,3 99,1 

 
 
 
Preočkovanie tuberkulín negatívnych detí 

Ročník narodenia okr. Martin  % okr. Turčianske Teplice % 
1996 99,5 100 
1995 98,2 100 

 
 
 
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. 
Dôležitým predpokladom na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pracujúcej 
populácie v SR je najmä zodpovedný prístup zamestnávateľov k ochrane a podpore zdravia 
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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 formou : 
• usmerňovaní zamestnávateľov 

- pri riešení úloh a problematík pracovných zdravotných služieb 
- vo výkone zdravotného dohľadu, sledovaní zdravotného stavu zamestnancov, 

vhodnom zaraďovaní na prácu podľa zdravotnej a odbornej spôsobilosti 
- poradenstva podnikateľským subjektom pri identifikácii všetkých rizík 

a nebezpečenstiev na pracovisku, pri objektivizácii rizikových faktorov 
• pri návrhoch na opatrenia 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 zamestnancov 
• v rámci poradne zdravej a bezpečnej práce a v spolupráci s poradňou zdravia sledovať 
zdravotný stav vybraných skupín populácie zamestnancov najmä v rizikových faktoroch 
preventabilných civilizačných ochorení 
• sledovať výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci; 
• zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe posúdenia zdravotnej 
spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou; 
 
Vykonávanie komplexného ŠZD prioritne na pracoviskách s vyhlásenou 4. a 3. kategóriou 
rizikových prác (RP). 
Vykonávanie komplexného ŠZD aj na pracoviskách s 2. kategóriou rizika podľa závažnosti 
problematiky. 
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.), 
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 zamestnancov v roku 2008 zaradených v rizikových prácach kategórie 3. 
a 4. je celkom 4303 z toho žien 1584. 
V roku 2008 bolo v rámci výkonu ŠZD pracovníkmi oddelenia PPLaT RÚVZ v Martine 
skontrolovaných 63 subjektov s vyhlásenými rizikovými prácami a so zabezpečenou 
pracovnou zdravotnou službou (PZS). Štátny zdravotný dozor bol takisto vykonávaný 
v subjektoch, ktoré nemajú zabezpečené služby 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. 
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V prípade neprekročenia limitných hodnôt nemajú zamestnávatelia zaradené 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 pracoviskám. Všeobecne možno 
konštatovať, že zamestnávatelia nejavia snahu znižovať riziká, vyskytujúce sa v pracovnom 
procese a ich pozornosť sa v lepšom prípade zameriava iba na splnenie legislatívnych 
povinností a nie na to, aby sa riešili riziká na pracoviskách, ale aby o tom „mali papier“. 
  
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 zamestnancov vykonávajúcich 
práce a rizikové práce navrhol intervenčné aktivity vo vybraných podnikoch regiónu  - 
„zdravé pracoviská“ : 
 

 AFE Foundry s.r.o. Martin 
 TATRA nábytkáreň Martin a.s. 
 Trim Leader a.s. 

 
Zhodnotenie plnenia je uvedené vo vyhodnotení Programov a projektov oddelenia PPLaT 
RÚVZ Martin za rok 2008; 
 
Európska kampaň „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ 
 
Na základe informácií o Európskej kampani – Zdravé pracoviská (list UVZ SR, č.j.: OPPL-
51321-1/2008-Kr, zo dňa: 18. 08. 2008), RÚVZ so sídlom v Martine – oddelenie PPLaT sa 
zapojilo do kampane v regióne Turiec s týmito subjektami: 
1. MFN Martin – zdravotníctvo 
2. EUROVIA Kameňolomy – Dubná Skala – Vrútky – stavebníctvo 
3. PD Turiec Dubové – pôdohospodárstvo 
 
Vo všetkých subjektoch sú vyhlásené rizikové práce.  
V roku 2008 boli všetky subjekty spasportizované.  
Všetky majú uzavretú zmluvu s PZS - Martinská fakultná nemocnica. 
Vzhľadom k tomu, že sa začalo na danej kampani pracovať až ku koncu roka 2008, nebolo 
možné pre rozsah vykonať všetky úlohy vo všetkých subjektoch. V roku 2008 sme sa 
zamerali na spoločnosť Eurovia – kameňolomy Dubná Skala. 
- podrobné rozpracovanie úlohy je uvedené v Programoch a projektoch; 
 
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 
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zamestnancov 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; 

 
 
A/ DNJZ 
Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru sa zameriavajú odborní pracovníci oddelenia 
PPLaT RÚVZ Martin na poskytovanie individuálnych informácii pre zamestnávateľov k 
identifikácii, objektivizácii, posudzovaniu a hodnoteniu rizikových faktorov práce 
a poradenstva k zdravému životnému štýlu a zdravých pracovných podmienok na 
jednotlivých dozorovaných pracoviskách. 
Väčšina prác s rizikom DNJZ je len evidovaná, resp. vyhlásená ako riziková nie je, a preto  
vyhlásenie rizikových prác zostáva na iniciatíve orgánu verejného zdravotníctva. 
 

  počet zamestnancov vykonávajúcich práce v regióne Turiec s rizikom 
 fyzická záťaž – DNJZ ( celkom 135/žien 78) 

• kat. 3: celkom 135/žien 78 
• kat. 4 :0 
 

 fyzická záťaž – dynamická (celkom 335/žien 308) 
• kat. 3: celkom 281/žien 256  
• kat. 4: celkom 54/žien 52 
 

 fyzická záťaž – pracovná poloha (celkom 4/žien 0) 
• kat. 3: celkom 4/žien 0 
• kat. 4: 0 
 

 fyzická záťaž – statická (celkom 86/žien 68) 
• kat. 3: celkom 86/žien 68  
• kat. 4: 0 
Pri hodnotení počtu exponovaných zamestnancov možno konštatovať, že sa znížil počet 
zamestnancov pracujúcich v riziku fyzická záťaž – DNJZ (3.kat.) zo 183 na 135 
zamestnancov, počet žien zo 135 na 78; zvýšil sa počet zamestnancov pracujúcich v riziku 
fyzická záťaž – dynamická celkom z 220 na 335 zamestnancov a zo 194 na 308 žien. 
V ostatných sledovaných rizikových faktoroch sa stav za rok 2008 oproti roku 2007 nezmenil. 
Ide o veľmi zaujímavú problematiku, ktorej sa oddelenie PPLaT RÚVZ Martin venuje dlhé 
roky. Existuje veľké množstvo výsledkov a podkladov, ktoré sa žiaľ nedajú priebežne 
spracovávať z dôvodu návalu činností v zdĺhavom a neefektívnom správnom konaní, pričom 
prioritné a nosné činnosti v oblasti verejného zdravotníctva musia ísť bokom. 
 
B/ Psychická pracovná záťaž 
Oddelenie PPLaT eviduje pracovné činnosti (profesie) v rizikovom faktore - psychická 
pracovná záťaž, kategória 3,  celkom u 637 zamestnancov, z toho 549 žien.  
Najviac osôb z dôvodu psychickej záťaže je vyhlásených v zdravotníctve, školstve a 
zariadeniach sociálnej starostlivosti - odstraňovať, resp. eliminovať riziko psychickej záťaže 
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je v týchto zariadeniach nemožné, nakoľko zamestnanci pracujú pod psychickým tlakom, v 
časovej tiesni. V práci sa vyžaduje neustála pozornosť a pohotovosť. 
Subjekty, v ktorých vzhľadom na druh a spôsob vykonávania práce možno predpokladať 
zvýšenú psychickú pracovnú záťaž u zamestnancov, zväčša nemajú zriadenú PZS, resp. 
nemajú so žiadnou PZS uzatvorenú zmluvu a psychickú pracovnú záťaž u zamestnancov 
nemajú posúdenú. 
 
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 637/žien: 549) 
• kat. 3: celkom 637/žien 549 
• kat.4: 0 
 
Podľa §5 ods. 1 písm. a), b) 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). Na to, aby sme mohli konštatovať, že situácia je dobrá, je ešte veľmi 
zavčasu, ale „blýska sa na lepšie časy“. 
  
V roku 2008 sa začala prehodnocovať psychická pracovná záťaž v Martinskej fakultnej 
nemocnici, v súčasnosti sú k dispozícii len dielčie výsledky, kompletné zhodnotenie bude 
k dispozícii v roku 2009, podrobnejšie vyhodnotenie je uvedené v Programoch a projektoch 
2008.  
 
Ďalším subjektom, v ktorom RÚVZ Martin – odd. PPLaT prehodnocoval v roku 2008 
psychickú záťaž, bola Spojená škola Horná Štubňa. 
Z objektivizácií rizikového faktora – psychická záťaž a hodnotenia vplyvu pracovného 
prostredia a pracovnej činnosti na psychiku zamestnancov subjektu Spojená škola Horná 
Štubňa v uvedených profesiách možno jednoznačne konštatovať, že zamestnanci sú vystavení 
rizikovému faktoru psychická záťaž, pri ktorej nie je možné vylúčiť zdravotné riziká. 
Na základe výsledkov objektivizácie rizikového faktora - psychická záťaž u zamestnancov 
subjektu Spojená škola Horná Štubňa bolo ponechané zaradenie prác týchto zamestnancov 
v uvedených profesiách 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: do 3 kategórie 
rizikového faktoru psychická záťaž. 
 
C/ Zdravotnícke zariadenia komplexne, s dôrazom na pracovné podmienky a priestory 
Odborní pracovníci oddelenia PPLaT sa intenzívne venujú problematike zdravotníckych 
zariadení – so zameraním sa na dodržiavanie 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, kde sa stretávajú s veľkou 
odozvou a uznaním. 
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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.  
Tab. 10 
Tab. 13a, 13b, 13c 

 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); 

 zintenzívnenie (zavedenie) spolupráce s praktickými lekármi, príp. lekármi PZS, resp. 
zmluvnými lekármi, vykonávajúcimi prehliadky pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na 
prácu; 
 
Absentuje jednotné výkazníctvo pre regionálne úrady verejného zdravotníctva. Nie je celkom 
jasné, čo je previerka (ukončená záznamom) – konzultácia, resp. vyjadrenie, obhliadka..., 
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. 
Podľa údajov uvedených nižšie, získaných z niektorých oddelení je jasné, že vykazovanie 
jednotlivých výkonov má obrovské slabiny a nedostatky, porovnávanie: 
• napr. previerky obuvníckeho/strojárskeho podniku s viac ako 700 zamestnancami 
versus previerky kúpaliska/každý rok toho istého versus previerky zmrzlinového stánku/každý 
rok toho istého; 
Upozorňujem na skutočnosť, že v terénnej praxi nie je „previerka“ ako „previerka“ (v rámci 
niektorých/alebo všetkých týchto previerok „sa nevykonáva štátny zdravotný dozor na 
pracoviskách so zameraním na plnenie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci“, vykonáva sa len rutinné sledovanie 
niektorých vybraných, zväčša technických parametrov, špecifických podľa problematiky 
jednotlivých oddelení). 
Anachronizmus, ako je v úradoch verejného zdravotníctva rozdelenie na jednotlivé oddelenia, 
hrajúce sa len na „vlastnom piesočku“, by bolo načase zmeniť. Bolo by vhodné odborné 
usmerňovanie o všeobecne platnej legislatíve, platnej a záväznej pre všetkých zamestnancov 
jednotlivých oddelení, odborov, RÚVZ – najmä vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení 
najmä na celoslovenských poradách, resp. cez hlavných odborníkov. 
Pokiaľ odborníci/autority verejného zdravotníctva v jednotlivých odborných úsekoch 
verejného zdravotníctva nebudú presadzovať celostné posudzovanie jednotlivých problematík 
(HV, HŽP, HDM, PPLaT...) a bude sa preferovať úzky pohľad na odbornú problematiku, bez 
zavzatia odborných problémov a existujúcich pracovných podmienok zamestnancov do 
riešenej problematiky, 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 obhliadky v rámci bežného dozoru, konzultácie na pracovisku, poradenskú 
a metodickú činnosť, jednanie v rámci ŠZD, šetrenie podozrení na CHZP... (tak, ako to 
vyplýva z výkazníctva, zavedeného na oddelení PPLaT RÚVZ Martin); 
- o písomné formy – rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, v ktorých RÚVZ Martin – 
odd. PPLaT upozorňuje na takúto legislatívnu povinnosť; 
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- o školenia a prednášky pre zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov vykonávané 
odbornými pracovníkmi oddelenia PPLaT; 
 
V regióne Turiec malo v roku 2008 uzatvorenú zmluvu o vykonávaní PZS 102 firiem. 
 
Pracovná zdravotná služba (PZS) má spolupracovať tak so zamestnávateľom ako aj 
s orgánom štátneho zdravotného dozoru, 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 zamestnávateľa 
upozorniť na nedostatky, má navrhovať riešenia na ich odstránenie a neposkytovať 
zamestnávateľovi 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 bude odbornými 
pracovníkmi oddelenia PPL riešená prednostne (hneď ako bude vybavené množstvo 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.  
Vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci znamená v najlepšom prípade 20 % 
podiel (väčšinou je to podstatne menej) na riešení komplexného problému pracovného 
prostredia. 
Lehoty v správnom konaní nepočkajú a pri tak poddimenzovanom stave odborných 
pracovníkov oddelenia PPLaT je vykonanie akejkoľvek komplexnej previerky otvorením 
Pandorinej skrinky, ktorej zatvorenie a následné dotiahnutie všetkých zistených nedostatkov 
a problémov väčšinou znamená 1 – 2 mesiace usilovnej a zložitej práce. A k tomu ďalšie 
posudky, záväzné stanoviská (ktorým tiež treba venovať nemalý čas). Preto na previerky a na 
kontrolu materiálov, ktoré produkujú pre zamestnávateľov PZS ostáva žalostne málo času. 
 
Odborní pracovníci oddelenia PPLaT RÚVZ Martin pripravili podklady k návrhu novelizácie 
zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pripomienkové konanie. 
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VS 2008     Tabuľka č.10 
       
Prehľad o počte podnikateľských subjektov dozorovaných/kontrolovaných v roku 2008 

Počet dozorovaných/kontrolovaných subjektov 
rozdelenie podľa počtu zamestnancov v kontrolovanom 
subjekte 

Právna forma subjektu 0 1 -9 10 - 49 50  -  249 250 a viac SPOLU
Podnikateľ-FO-nezapísaný v OR 0 355 31 2 0 388 
Podnikateľ-FO-zapísaný v OR 0 36 7 0 0 43 
Samostatne hospodáriaci roľník (nie v 
podnikovom registri) 0 8 0 0 0 8 
Fyziká osoba príležitostne činná 0 3 0 0 0 3 
Fyzické osoby spolu 0 402 38 2 0 442 
Verejná obchodná spoločnosť 0 2 1 0 0 3 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 0 209 136 50 2 397 
Iná štátna organizácia (príspevková) 0 1 1 1 1 4 
Akciová spoločnosť 0 4 22 29 17 72 
Družstvo 0 1 6 7 0 14 
Spoločnosť komanditná 0 0 0 1 0 1 
Štátny podnik 0 0 0 1 0 1 
Rozpočtová organizácia 0 2 7 4 3 16 
Príspevková organizácia 0 1 4 2 0 7 
Sociálne a zdravotné poisťovne 0 0 2 1 0 3 
Združenie (zväz, spolok) 0 8 1 0 0 9 
Cirkevná organizácia 0 0 0 1 0 1 
Komora (profesná) 0 1 0 0 0 1 
Záujmové združenie právnických osôb 0 1 0 0 0 1 
Obec (obecný úrad), mesto (mestský 
úrad) 0 12 5 1 0 18 
Okresný a obvodný úrad 0 0 1 0 0 1 
Školské zariadenia 0 4 12 4 1 21 
Zdravotnícke zariadenia 0 23 0 4 2 29 
Právnické osoby spolu 0 269 198 106 26 599 
S p o l u : 0 671 236 108 26 1041 
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VS 2008 
     Tabuľka č. 13a 
 PZS vo firmách - vlastnými odbornými zamestnancami 

kde nie sú vyhlásené rizikové 
práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

počet 
previerok

počet 
zamestnancov 

z toho 
žien 

Martin 0 0 0 46 1744 1404 
       
     Tabuľka č. 13b 
 PZS vo firmách - dodávateľským spôsobom 

kde nie sú vyhlásené rizikové 
práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

počet 
previerok

počet 
zamestnancov 

z toho 
žien 

Martin 103 2883 1479 153 13347 2259 
       
     Tabuľka č. 13c 
 PZS vo firmách - nemajú 

kde nie sú vyhlásené rizikové 
práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

počet 
previerok

počet 
zamestnancov 

z toho 
žien 

Martin 89 881 372 32 45 6 
 
 
 
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. 
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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)  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 televízie TV Turiec 
a deníka Pravda 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 172 vzoriek v rozsahu minimálneho rozboru a 10 vzoriek v rozsahu úplného 
rozboru podľa NV SR č.354/2006 Z. z.. Výsledky kontroly kvality pitnej vody sa 
zaznamenávajú do jednotného monitorovacieho systému VYDRA. 
 

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.  Turčianske Teplice vzhľadom na to, že poskytujú služby 
verejnosti, nie len kúpeľným hosťom v rámci kúpeľnej starostlivosti. Za vyhodnocované 
obdobie bolo odobratých spolu 39 vzoriek. Na hodnotenie kvality vody sa využívajú aj 
výsledky kontroly kvality vody na kúpanie zabezpečované prevádzkovateľmi kúpalísk.  

Všetky údaje o kúpaliskách boli počas vyhodnocovaného obdobia zaznamenávané do 
informačného systému o kvalite vody na kúpanie v požadovaných termínoch. Webová stránka 
RÚVZ so sídlom v Martine bola doplnená o informáciu, že aktualizované správy o stave 
jednotlivých kúpalísk budú uvádzané na webovej stránke  ÚVZ SR v časti Informačný systém 
o kvalite vody na kúpanie. 

Prírodné lokality  Ontário Biele brehy Sučany a Lipovecké jazerá – štrkovisko 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. 
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I) LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA FAKTOROV 
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK 
 
nerealizuje sa 
 
 
 
J) OBLASŤ  LEKÁRSKEJ  MIKROBIOLÓGIE 
 
nerealizuje sa 
 
 
 
K) ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO 
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.  
 
Spolupráca s JLFUK Martin - príprava odborných podkladov nutných k odbornému 
zabezpečeniu pregraduálneho štúdia. Doplnenie obsahu študijných materiálov o novú 
legislatívu v odboroch VZ, rozhodovacia činnosť vo verejnom zdravotníctve, komunikácia vo 
VZ.  
 
 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva.  
 
a) Zabezpečovanie praktických cvičení pre študentov JLFUK - verejné zdravotníctvo 
Bc., Mgr. štúdia, denná i diaľková forma – v zmysle Dohody  o zriadení výučbovej základne 
b) zabezpečovanie letnej praxe pre študentov 2.roč. Mgr. Štúdia – v roku 2008 sa 
v mesiaci júl zúčastnili praxe na oddelení HDM, HV, HŽP 4 študenti JLF UK v Martine, 
Fakulty verejného zdravotníctva,  na oddelení PPLaT 3 študentky z Trnavy, 1 z BA a 5 
z JLFUK. Jedna lekárka praxovala v rámci predatestačnej prípravy. 
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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 
      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 
so sídlom v Michalovciach 
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Oddelenie hygieny životného prostredia  

 

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:                                                                      
a)  monitoring kvality pitných vôd dodávaných verejnými vodovodmi 
b)  monitoring kvality vôd na kúpanie v prírodných a umelých kúpaliskách 

V roku 2008 bolo odobratých a vyšetrených: 

a) 157 vzoriek pitných vôd, z okresu Michalovce 103 vzoriek pitných vôd a  okresu Sobrance 
54 vzoriek pitných vôd. Z celkového počtu 157 vzoriek bolo 139 vzoriek vyšetrených 
v rámci kontrolného monitoringu a 18 vzoriek vôd v rámci preverovacieho monitoringu, 

Úloha splnená 

b) - 55 bazénových vôd z 10 bazénov. Ukazovatele kvality bazénovej vody stanovené 
Vyhláškou MZ SR č. 72/2008 Z.z. boli prekročené v 9 vzorkách (16,36%) 
v ukazovateľoch amónne  ióny (bazén v zariadení ORS Chemes a Penzión Stefanie), 
teplota vody (bazén v letnom kúpalisku Sobrance) a pH (bazén SO 03a Paľkov, ZŠ, bazén 
v zariadení ORS Chemes). Na prekročenie MH ukazovateľov amónne ióny a pH boli  
prevádzkovatelia písomne upozornení. Po opakovanom upozornení na prekročenie MH 
ukazovateľa amónne ióny bol bazén v Penzióne Stefanie v obci Vinné vypustený.  

Úloha splnená 

- 56 vzoriek rekreačných vôd z 2 prírodných kúpalísk, Zemplínska Šírava a Vinianske 
jazero, z toho 40 vzoriek zo ZŠ a 16 vzoriek z VJ. Z celkového počtu vzoriek boli v 27 
vzorkách (48,2%) prekročené MH stanovené NV SR č. 87/2008 Z.z.. 

Úloha splnená. 

2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 

 
Nakoľko táto úloha by mala vychádzať 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 bolo 
oddelením HŽPaZ v rámci prevencie hluku v životnom prostredí sledované zhodnotenia 
vplyvu hluku v životnom prostredí a navrhované opatrenia na jeho elimináciu v rámci 
predkladaných návrhoch územných plánov a urbanistických štúdií jednotlivých obcí a miest. 
V roku 2008 bolo na odd. HŽPaZ vydaných 25 odborných stanovísk a vyjadrení.  
Zhodnotenie vplyvu hluku (hlukové štúdie, meranie hluku) bolo požadované aj pri návrhoch 
na umiestnenie a kolaudáciu stavieb, pri uvedení zariadení do prevádzok. 

Úloha sa plní priebežne 
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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, (Úloha 1.6., 1.8. a 7.1.) 

Pitná voda:  
- Prevádzkovateľovi verejných vodovodov VVS, a.s., závod Michalovce a Obci Podhoroď 

boli za prekročenie limitných hodnôt stanovených NV SR č. 354/2006 Z.z. uložené 2 
čiastočné náhrady nákladov, za prekročenie medzných hodnôt vo verejnom vodovode 
v obci Bunkovce bolo voči prevádzkovateľovi VVS, a.s, závod Michalovce začaté správne 
konanie vo veci uloženia čiastočnej náhrady nákladov. 

- V mesiaci jún bol prevádzkovateľ VVS, a.s., závod Michalovce upozornený  na 
prekročenie medzných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov v skupinovom vodovode 
Michalovce, odberové miesto Fekišovce č. d. 9. Zároveň bol prevádzkovateľ upozornený 
na skutočnosť, že na predmetnom odberovom mieste – rodinnom dome využívajú aj 
vlastný vodný zdroj. Prevádzkovateľ vodovodu vykonal kontrolu odberového miesta, pri 
ktorej bolo zistené prepojenie verejného vodovodu a vlastnej studne. Zo strany 
prevádzkovateľa bola prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovou  do doby 
realizácie opatrení, ktoré zabezpečia oddelenie rozvodu verejného vodovodu od vlastnej 
studne. 

- V mesiaci október bol prevádzkovateľ VVS, a.s., závod Michalovce upozornený  na 
prekročenie medzných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov v skupinovom vodovode 
Michalovce, odberové miesto Stretavka č. d. 6 (ktoré bolo stanovené na základe informácie 
o napojení na verejný vodovod zo strany prevádzkovateľa) a na podozrenie, že predmetný 
rodinný dom je napojený aj na vlastnú studňu. Prevádzkovateľ vodovodu vykonal kontrolu 
odberového miesta, pri ktorej bolo zistené, že predmetný rodinný dom je napojený len 
na vlastnú studňu, verejný vodovod je ukončený výtokovým ventilom pred rodinným 
domom. Prevádzkovateľ bol zároveň upozornený na vykonávanie dôkladnej kontroly 
spôsobu napojenia objektov na verejný vodovod. 

- Vo vodovode v obci Malčice bolo opakovanými laboratórnymi rozbormi potvrdené 
prekročenie medznej hodnoty vo vnútornom vodovodnom systéme vodovodného potrubia 
zariadenia „Zdravotné stredisko“, na čo bol prevádzkovateľ predmetného zariadenia 
upozornený za účelom vykonania nápravných opatrení. 

- Pri riešení podnetov zo strany obyvateľov na zhoršenie kvality pitnej vody dodávanej 
verejnými vodovodmi boli operatívne odoberané vzorky na laboratórne vyšetrenia, ktorými 
nebolo potvrdené prekročenie limitov stanovených NV SR č. 354/2006 Z.z.. 

Úloha sa plní priebežne 

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

a) Monitoring kvality pitnej vody na spotrebisku v súlade s platnou legislatívou, 
príprava podkladov pre správu EÚ 

Monitoring kvality pitnej vody bol vykonávaný na základe harmonogramu odberu vzoriek 
vôd spracovaného na rok 2008 na jednotlivých spotrebiskách. V roku 2008 bolo odobratých 
a vyšetrených 157 vzoriek pitných vôd, z okresu Michalovce 103 vzoriek a z okresu Sobrance 
54 pitných vôd. Z celkového počtu 157 vzoriek bolo 139 vzoriek vyšetrených v rámci 
kontrolného monitoringu a 18 vzoriek vôd v rámci preverovacieho monitoringu. Z celkového 
počtu vzoriek bola v 34 vzorkách pitných vôd (21,65%) prekročená limitná hodnota 
stanovená NV SR č. 354/2006 Z.z., a to 12 vzoriek (7,64%) nevyhovelo v chemických 
ukazovateľoch (železo, mangán), 25 vzoriek vôd (15,92%) nevyhovelo v mikrobiologických 
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ukazovateľoch (koliformné baktérie, Enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 a 37 
oC).  Opakovanými laboratórnymi rozbormi bolo potvrdené prekročenie limitných hodnôt vo 
vodovodoch v obci Podhoroď, Koromľa, Petrovce pri Sobranciach a Bunkovce, 
prevádzkovateľom boli  uložené 2 čiastočné úhrady nákladov a začaté správne konanie 
o uložení čiastočnej náhrady nákladov.  
Výsledky vzoriek pitných vôd sú pravidelne zadávané a spracované v programe VYDRA. 
Pre vypracovanie správy pre EÚ o výsledkoch monitoringu pitnej vody za roky 2005 – 2007  
boli zaslané podklady ÚVZ SR. 

Úloha splnená 

b) Monitoring kvality vody prírodných kúpacích oblastí v súlade s platnou legislatívou, 
príprava podkladov pre správu EÚ 

S plnením tejto úlohy, sa začalo v mesiaci jún 2008. Monitoring prírodných kúpacích oblastí 
Zemplínska Šírava a Vinianske jazero sa vykonával v zmysle usmernenia ÚVZ SR, 
v pravidelných intervaloch podľa vypracovaného harmonogramu odberov vzoriek vôd.  Počas 
kúpacej sezóny bolo odobratých 56 vzoriek vôd z prírodných kúpalísk Zemplínska Šírava 
a Vinianske jazero, z toho 40 vzoriek vôd zo Zemplínskej Šíravy a 16 vzoriek vôd 
z Vinianskeho jazera.  Z celkového počtu vzoriek vôd bolo 47 vzoriek odobratých na základe 
objednávky prevádzkovateľov a 9 vzoriek vôd v rámci monitoringu RÚVZ. Medzné hodnoty 
boli prekročené v 27 vzorkách, 48,2%, a to v ukazovateľoch priehľadnosť vody (14 vzoriek, 
28,57%), nasýtenie vody kyslíkom (5 vzoriek, 8,93%), koliformné baktérie (4 vzorky, 
7,15%), riasy a pH (po 3 vzorky, 5,36%), črevné enterokoky (2 vzorky, 3,57%) a celkový 
fosfor (1 vzorka, 1,79%).   
V rámci tejto úlohy sa vykonáva aj monitoring  kvality vôd umelých kúpalísk s celoročnou 
a sezónnou prevádzkou. V roku 2008 bolo odobratých a vyšetrených 55 bazénových vôd z 10 
bazénov. Ukazovatele kvality bazénovej vody stanovené Vyhláškou MZ SR č. 72/2008 Z.z. 
boli prekročené v 9 vzorkách (16,36%) v ukazovateľoch amónne  ióny (bazén v zariadení 
ORS Chemes a Penzión Stefanie), teplota vody (bazén v letnom kúpalisku Sobrance) a pH 
(bazén SO 03a Paľkov, ZŠ, bazén v zariadení ORS Chemes). Na prekročenie MH 
ukazovateľov amónne ióny a pH boli  prevádzkovatelia písomne upozornení. Po opakovanom 
upozornení na prekročenie MH ukazovateľa amónne ióny bol bazén v Penzióne Stefanie 
v obci Vinné vypustený.  
Laboratórne výsledky boli zadávané do Informačného systému pre vody na kúpanie, ktorý  
bol týždenne aktualizovaný. Bola spracovaná záverečná správa o vyhodnotení kúpacej sezóny 
2008. 

Úloha splnená. 

c) Cyanobaktérie 

S plnením tejto úlohy sa začalo v II. Q. roku 2008, obhliadkou jednotlivých rekreačných 
lokalít a odberom vzoriek vôd na laboratórne vyšetrenie. Pri monitoringu nebol zistený výskyt 
sinicového vodného kvetu na prírodných kúpaliskách Zemplínska Šírava a Vinianske jazero. 
Laboratórnymi rozbormi vzoriek vôd nebolo zaznamenané množstvo cyanobaktérií so 
schopnosťou tvoriť vodný kvet nad medznú hodnotu stanovenú 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 rámci zachovania vysokej odbornosti zamestnancov a ovládania novej legislatívy na 
úseku hygieny potravín je nevyhnutné ich pravidelné preškoľovanie na kurzoch poriadaných 
akreditovanými inštitúciami. Vzdelávanie zamestnancov sa vykonáva podľa plánu 
vzdelávania nášho úradu. Za rok 2008 zamestnanci odd. HV sa zúčastnili týchto vzdelávacích 
aktivít:  
 

- Tematický kurz „Požiadavky na výkon úradnej kontroly nad potravinami“ v Bratislave 
MVDr. Alena Dolná, MVDr. Ján  Fiľko, Vladimír  Kocúr, Viera Hricutová 

- Tematický kurz v HV – výkon úradnej kontroly potravín v Modre - Harmónia  - 
- MVDr. Alena Dolná 

- Kurz – príprava na výkon práce v zdravotníctve v Bratislave – MVDr. Ján Fiľko 
- II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť materiálov a predmetov 

určených na styk s potravinami a ich úradné kontroly“, Štrbské Pleso – MVDr. Alena 
Dolná   

 
Okrem vyššie uvedených vzdelávacích aktivít sa zamestnanci odd. HV  zúčastnili  4 

odborných seminárov poriadaných RÚVZ so sídlom v Michalovciach.   Na dvoch z týchto 
seminárov MVDr. Dolná aktívne vystúpila s prednáškou na tému: „Výkon úradnej kontroly 
potravín v okrese Michalovce a Sobrance v roku 2007“ a „Skúsenosti z výkonu úradnej 
kontroly mad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami v okrese Michalovce a 
Sobrance“. Zároveň tieto prednášky boli prezentované i na dvoch vysokoškolských 
seminároch  poriadaných odd. HV RÚVZ so sídlom v Košiciach v roku 2008.  
 MVDr. Dolná  sa zúčastnila aj 3 celoslovenských porád vedúcich oddelení v HV 
v Bratislave a 2 krajských porád vedúcich oddelení v HV v Košiciach.  
 Porady a školenia v oblasti výkonu úradnej kontroly potravín a ŠZD sú realizované aj 
na úrovni oddelenia HV RÚVZ Michlovce. 
  
2. Program ozdravenia výživy obyvateľov SR 
 

- na našom úrade je zriadená poradňa zdravej výživy 
- sledujeme výživový stav obyvateľstva v súlade s projektom 3.2 (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 plní v zmysle plánu úradnej kontroly potravín rozpracovaného na podmienky 
nášho úradu (viď. Príloha č.2 – správa z úradnej kontroly potravín za rok 2008).   

 
 
4. Presadzovať preventívne opatrenia v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie  

potravinového reťazca cudzorodými látkami  ako sú dusičnany a dusitany,  PCB, 
pesticídy, ťažké kovy ... 
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• v roku 2008 boli vykonávané kontroly potravinárskych prevádzok v rámci plánu 

úradnej kontroly potravín, vrátane odberov vzoriek, ich posudzovaním 
a vyvodzovaním nápravných opatrení v prípade nedodržania stanovených limitov. 

• na zistenie obsahu dusičnanov a dusitanov v potravinách pre dojčatá a malé deti bolo 
odobratých 60 vzoriek detskej a dojčenskej výživy v originálnom balení z obchodnej 
siete. 29 vzoriek bolo domácej produkcie, 31 vzoriek bolo z dovozu. 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). Prehľad udáva Tabuľka č.1 a 2 v prílohe č.3.  

• v  sledovanom roku bolo odobratých 6 vzoriek potravín na výživu dojčiat a malých 
detí, z toho 5 vzoriek zahraničnej produkcie a 1 vzorka domácej produkcie na 
laboratórne vyšetrenie – mykotoxíny (v troch vzorkách na báze obilia aflatoxín B1 
a  v troch vzorkách na báze ovocia patulín) na RÚVZ so sídlom v Poprade. 
V zaslaných laboratórnych výsledkoch sú sledované ukazovatele negatívne. 

• v auguste t.r. boli odobraté  2 vzorky potravín pre dojčatá a malé deti „Sunarka 
jogurtová s lesným ovocím sušená mliečna kaša“ a „Sunarka ryžová s ovocím“, ktoré 
boli zaslanané na sledovanie reziduí prípravkov na ochranu rastlín na ÚVZ SR 
Bratislava. Laboratórne výsledky nám zatiaľ neboli zaslané.   

• na sledovanie - monitoring  kontaminantov boli odobraté a vyšetrené tieto vzorky: 
 

o PCB : 5 vzoriek detskej a dojčenskej výživy,   
o Pb, Cd, Hg : 4 vzorky výživových doplnkov,  
o kumarín : 1 vzorka  detskej výživy.  
 

Prehľad udáva Tabuľka č.1 a 2 v prílohe č.3.   
 
 
5. Rozpracovať spoločné EÚ princípy pre výkon úradnej kontroly potravín v rámci 

viacročných národných plánov  
 
 

• bol vypracovaný v mesiaci február aktualizovaný viacročný plán úradnej kontroly 
potravín na rok 2008 na podmienky nášho úradu, podľa ktorého sa postupuje. 

 
Vyhodnotenie tejto úradnej kontroly za rok 2008 je uvedené v prílohe č.2. 
 

6. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľov pri hlásení zdravotne  
škodlivých potravín prostredníctvom RVSPaK 

  
 

RÚVZ v SR sú napojené na Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá. Systém 
sa ukázal ako funkčný umožňujúci rýchle nariaďovanie a realizáciu opatrení s cieľom 
zabrániť, aby sa zdraviu škodlivé požívatiny dostali k spotrebiteľovi. Hlásenia o zdravotnej 
škodlivosti potravín sú na odd. HV ihneď spracovávané a následne je ich výskyt kontrolovaný 
v distribučnej sieti i skladoch. Zaužívané je aj zverejňovania hlásených zdravotne škodlivých 

358



potravín v podobe infotexu v lokálnej televízii ako aj na paneli vo vstupnom  vestibule nášho 
úradu.  

V roku 2008 bol hlásený výskyt 13 zdravotne škodlivých výrobkov (9 druhov potravín 
a 4 druhy materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami). Na základe týchto 
hlásení v ôsmych prípadoch, keď výrobky boli distribuované i na Slovensko,  bolo 
vykonaných 74 cielených kontrol. V prípade potreby boli prijaté opatrenia a správa 
o zistených skutočnostiach bola zaslaná na ÚVZ SR.  
 
Príloha č.1  
 
 
Názov úlohy:    

3.2. Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie SR 

 
           

1. Evidenčné číslo úlohy: 3.2.   
 
2. Termín ukončenia: december 2008       

 
3. Riešiteľská organizácia: RÚVZ Michalovce  

 
4. Gestor úlohy: ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ so sídlom v Poprade a v Banskej Bystrici  

 
5. Spoluriešitelia: RÚVZ Michalovce –  1 VŠ, 1 AHE, 1 ambulantná zdravotná sestra   

 
6. 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. 

 
7. 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, cukrárenske predajne).  
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Každý klient obdržal: 
 
- 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. 

 
8. Podrobný popis dosiahnutých výsledkov: 
 
 
b) Na našom RÚVZ  v roku 2008 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 vypnení 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 94,0% OVD, bielkoviny na 
184,5%, tuky na 101,6%, sacharidy  na 83,2%. Príjem energie neprekročil OVD. Tuky boli 
mierne prekročené,  bielkoviny boli viac prekročené. Spotreba vitamínu C bola prekročená, 
plnená na 124,5%.  Príjem tekutín naplnený na 79,0%. Príjem hrubej vlákniny bol nenaplnený 
91,25%. Spotreba NaCl bola prekročená, naplnená na 115,7%. Príjem cholesterolu nebol 
prekročený, bol naplnený na 74,5%.    

 Mladší muži – energetický príjem bol naplnený na  77,6%, zaznamenali sme zvýšenú 
spotrebu bielkovín 155,1%. Tuky plnené na 97,0% a sacharidy na 63,7%. Spotreba vitamínu 
C nebola prekročená, plnená na 93,5%.  Príjem tekutín bol naplnený na 97,0% a hrubej 
vlákniny na 58,6%.  Spotreba NaCl bola  prekročená  118,0%. Príjem cholesterolu nebol 
prekročený 78,8%.  

 Staršie ženy – energetický príjem bol nenaplnený 97,6%. Bielkoviny boli prekročené 
185,8%. Tuky plnené na 101,0%. Sacharidy boli plnené na 87,6% a vitamín C na  113,7%. 
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Príjem tekutín bol naplnený na 79,0%. Príjem hrubej vlákniny bol plnený na 75,0% a soli na 
103,1%. Cholesterol nebol prekročený 58,0%.  

 Starší muži – energia bola plnená na 66,0%. Bielkoviny boli prekročené 121,4%  
a tuky plnené na 92,2%. Sacharidy boli plnené na 52,8%. Príjem vitamínu C bol plnený na 
87,4%.  Príjem tekutín nebol prekročený, plnený na 82,0%.  Príjem hrubej vlákniny plnený na 
29,2%.  Príjem NaCl bol prekročený, plnený na 128,3%.  Cholesterol bol plnený  na 85,4%.  

 Z uvedeného vyplýva, že vysokú spotrebu bielkovín majú všetky vekové skupiny. 
Tuky a vitamín C boli prekročené u mladších žien mužov a starších žien. príjem tekutín nebol  
prekročený vo všetkých vekových skupinách. Nenaplnený je príjem hrubej vlákniny. 
Prekročené boli aj hodnoty NaCl vo všetkých vekových skupinách, najviac u starších mužov. 

 
Dotazník o životospráve 
 

A : Spotreba potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti  
 

Všetci klienti udávali spotrebu bežnej stravy, až na mladšie ženy, bežne sa nestravujú 
2 ženy a u starších mužov je to 1muž. Najčastejšie sa stravujú 3x denne, iba v skupine  
mladších žien 2x denne.   

 
Frekvencia konzumovania  vaječných resp. majonézových jedál 
85% mladších žien a 75% starších žien 1-2x do týždňa,  90% mladších mužov a  80% starších 
mužov 1-2x do týždňa.   
 
Frekvencia konzumovania bravčového mäsa   
90% mladších žien a 80% starších žien  1-2x do týždňa, 65% mladších mužov a  65% starších 
mužov  1-2x do týždňa. 
 
Frekvencia konzumovania hovädzieho mäsa 
65% mladších žien konzumuje a 45% starších žien 1-2x do týždňa, 50% mladších mužov a 
45% starších mužov1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania mäsových výrobkov 
50% mladších žien a 75% starších žien 1-2x do týždňa,  70% mladších mužov a 65% starších 
mužov 1-2x do týždňa.   
 
Frekvencia konzumovania hydiny 
70% mladších žien a 75% starších žien 1-2x do týždňa, 75% mladších mužov a 55% starších 
mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania živočíšnych tukov 
40% mladších a 45% starších žien konzumuje 1-2x do týždňa, 80% mladších  mužov a 60% 
starších mužov 1-2x do týždňa. 
 
Frekvencia konzumovania  rastlinných olejov 
60% mladších žien 1-2x do týždňa,  65% starších žien 1-2x do týždňa,  40% mladších mužov 
a 70% starších mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania masla 
55% mladších žien  a 55% starších žien 1-2x do týždňa, 55% mladších mužov a  55% starších 
mužov  1-2x do týždňa.  
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Frekvencia konzumovania plnotučného mlieka 
35% mladších žien 1-2x do týždňa,  25% starších žien nekonzumuje, 45% mladších mužov 
a 35% starších mužov 1-2x do týždňa.   
 
 
Frekvencia konzumácie  nízko tučného mlieka 
40% mladších žien a 50% starších žien 1-2x do týždňa,  55% mladších mužov a 45% starších 
mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumácie smotanových jogurtov 
75% mladších žien a 65% starších žien 1-2x do týždňa,  65% mladších mužov a 65% starších 
mužov  1-2x do týždňa.   
 
Frekvencia konzumácie tvrdých vysokotučných syrov  
55% mladších žien a 60% starších žien 1-2x do týždňa,  65% mladších mužov a 55% starších 
mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumácie tvarohu 
95% mladších žien a 90% starších žien 1-2x do týždňa, 75% mladších mužov a 65% starších 
mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumácie strukovinových pokrmov 
80% mladších žien a 85% starších žien 1-2x do týždňa, 80% mladších mužov a 80% starších 
mužov   1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania celozrných pekárenských  výrobkov 
70%  mladších žien 1-2x do týždňa a 35% starších žien 4-5x do týždňa, 60% mladších mužov 
a 25% starších mužov  1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania  tmavých pekárenských  výrobkov 
50% mladších žien a 45% starších žien 4-5x do týždňa, 20% mladších mužov a  30% starších 
mužov  1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania bielych pekárenských výrobkov 
25% mladších žien 1-2x do týždňa,  35% starších žien nekonzumuje, 45% mladších mužov 
a 25% starších mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania cestovín a múčnych jedál  
75% mladších žien a 85% starších žien 1-2x do týždňa,  70% mladších  mužov a 60% starších 
mužov 1-2x do týždňa.   
 
Frekvencia konzumovania rôznych sladkostí 
70% mladších žien a 85% starších žien 1-2x do týždňa, 65% mladších mužov a 70% starších 
mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania zemiakov 
80% mladších žien a  55% starších žien 1-2x do týždňa, 65% mladších mužov a  75% starších 
mužov  1-2x do týždňa.  
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Frekvencia konzumovania  zeleniny 
65% mladších žien 1-2x do týždňa, 45%  starších žien 1-2x do týždňa, 50% mladších mužov a 
65% starších mužov 1-2x do týždňa. 
 
Frekvencia konzumovania ovocia 
55% mladších žien 1-2x do týždňa, 65% starších žien 1-2x do týždňa,  55% mladších mužov 
a 65% starších mužov  1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania nealkoholických nápojov  sladených 
25% mladších žien 1-2x do týždňa, 55% starších žien nekonzumuje,  40% mladších mužov 1-
2x do týždňa,  35% starších mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumácie minerálnych vôd 
80% mladších žien 4-5x do týždňa, 60% starších žien 4-5x do týždňa, 50% mladších mužov 
a 35% starších mužov 1-2x do týždňa.  
 
Frekvencia konzumovania zalievanej čiernej kávy 
40% mladších žien a 40% starších žien konzumuje 4-5x do týždňa, 30% mladších mužov a 
35% starších mužov 4-5x do týždňa. 
 
Frekvencia konzumácie  čierneho čaju 
45% mladších žien nekonzumuje, 30% starších žien nekonzumuje, 50% mladších mužov a 
25% starších mužov  1-2x do týždňa. 
 
Frekvencia konzumovania destilátov 
80% mladších žien a 85% starších žien nekonzumuje, 70% mladších mužov a 80% starších 
mužov nekonzumuje.  
 
Frekvencia konzumovania vína 
35% mladších žien konzumuje a  25% starších žien 1-2x do týždňa, 60% mladších mužov 
nekonzumuje a 35%  starších mužov konzumuje 1-2x do týždňa.      
 
Frekvencia konzumovania piva 
35% mladších žien a  20% starších žien 1-2x do týždňa, 55% mladších mužov a 40% starších 
mužov konzumuje 1-2x do týždňa.           
 
Frekvencia konzumovania hlúbovej zeleniny 
95% mladších žien a 75% starších žien 1-2x do týždňa, 80% mladších mužov a 95% starších 
mužov konzumuje 1-2x do týždňa. 
 
Frekvencia konzumácie sóje a sójových výrobkov 
55% mladších žien a 45% starších žien nekonzumuje, 40% mladších mužov konzumuje 1-2x 
do týždňa,  75% starších mužov nekonzumuje.   
 
Frekvencia konzumácie  špenátu 
65% mladších žien a 60% starších žien nekonzumuje, 65% mladších mužov a 70% starších 
mužov nekonzumuje.   
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Frekvencia konzumácie morských rýb (aj konzervovaných) a živočíchov (filé, treskovité, 
makrely, sardinky) 
100% mladších žien a 75%  starších žien 1-2x do týždňa, 80% mladších mužov a  75%  
starších mužov 1-2x do týždňa. 
 
Frekvencia konzumácie výživových doplnkov s jódom 
90% mladších žien a 95% starších žien nekonzumuje, 95% mladších mužov a 95% starších 
mužov nekonzumuje.  
 

 V konzumovaní mäsa sa najviac konzumujú ryby, potom bravčové mäso a hydina, 
najmenej hovädzie mäso. Z tukov sa najviac konzumujú rastlinné oleje, potom maslo a 
živočíšne tuky.  Najviac vaječných jedál konzumujú  mladší muži a mladšie ženy. 
Z mliečnych výrobkov je najväčšia konzumácia polotučného mlieka, potom nízkotučného 
mlieka a nakoniec plnotučného mlieka. Približne rovnaká spotreba je syrov a tvarohu. 
Konzumuje sa viac strukovín ako zeleniny. V konzumácií pekárskych výrobkov prevládajú 
celozrné a tmavé výrobky nad bielymi výrobkami. Najviac cestovín konzumujú staršie ženy. 
Najviac sladkostí konzumujú staršie ženy a najmenej mladší muži. Najviac zemiakov 
konzumujú mladšie ženy, ostatné vekové skupiny konzumujú zemiaky  približne rovnako. 
Najviac ovocia konzumujú staršie ženy a starší muži. Prevláda konzumácia nesladených 
nealkoholických nápojov. Prevláda konzumácia kávy nad čiernym čajom.  Najviac sa 
konzumuje pivo a víno, najmenej destiláty.  Prevláda konzumácia sóje nad špenátom.   
 

B. Pohybová aktivita a životospráva 
V rámci pohybovej aktivity sa 1 hodinu týždenne telesnej výchove, športu a turistike  

venuje  45 % mladších mužov,  20 % starších mužov,  25% mladších žien a 60 % starších 
žien.   

Ako dôvod, prečo nevenujú žiaden čas pohybovej aktivite najčastejšie uviedli 
nedostatok času.   

Ako dobrú  životosprávu zhodnotilo  20% mladších mužov,  20% starších mužov, 
25% mladších žien a 15% starších žien.  

V poslednom období najviac zmenili svoju životosprávu starší muži a mladšie ženy. 
Stresovým faktorom je vystavených v skupine mladších žien 35%, v skupine starších mužov 
je stresom vystavených 60%, v skupine mladších mužov  65% a v skupine starších žien 50% . 
 

Klinicko – somatometrický dotazník a výsledky biochemického vyšetrenia 
 

Mladšie ženy - z počtu 20 má normálnu hmotnosť 16 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 6 žien, 
hraničné hodnoty malo 5 žien 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 20 mužov.  WHR  v norme bolo u 20 mužov. 
Hodnota systolického tlaku  v norme u 20 mužov. Tlak diastolický v norme u 20 mužov.  
Cholesterol v norme u 19 mužov.  HDL v norme u  13 mužov, hraničné hodnoty mali 7 muži. 
Triglyceridy  v norme u 18 mužov, u 2 muža hraničná hodnota.  Glykémia v norme u 20 
mužov.   LDL v norme u 19 mužov.   
 Staršie ženy – normálnu hmotnosť malo 13 žien,  nadváhu malo 6 žien  a 1 bola 
obézna. WHR  malo  v norme  20 žien  Hodnota systolického tlaku v norme u 20 žien. Tlak 
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diastolický u 20 žien v norme. Cholesterol v norme u 19 žien, hraničné  hodnoty mala 1 žena. 
HDL malo v norme 11 žien,  hraničné hodnoty malo 5 žien  a 4 ženy mali  HDL<1,2. 
Triglyceridy boli v norme u  15 žien, 5 žien malo hraničné hodnoty. Glykémiu v norme malo 
20 žien. LDL  malo v norme  18 žien, 2 ženy mali hraničné hodnoty.   
 Starší muži – normálnu hmotnosť mali 15 muži, nadváhu mali 3 muži, obézny  boli 2 
muži. 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 19 mužov.  HDL malo v norme 12 mužov, 8 mali hraničné  hodnoty. Triglyceridy  
v norme malo 17 mužov, 3 muži mali hraničné hodnoty.  Glykémiu malo v norme 19 mužov. 
LDL malo v norme 18 mužov, 2 muži mali hraničné hodnoty.  
 U starších žien je vysoký nárast  nadváhy. Nadváha a obezita súvisí s nízkymi 
hodnotami HDL,  zvýšenými hodnotami LDL.   
 

9. Publikácie a pod.:  
 

Vzhľadom k tomu, že plnenie tejto úlohy bolo ukončené v decembri r. 2008 budú 
výsledky prezentované v roku 2009.  
 

10. 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. 

 
11. Čerpanie finančných prostriedkov: 

 
Finančné prostriedky boli čerpané len z rozpočtu RÚVZ  Michalovce na rok 2008.  

 
 
Podpis riešiteľa:                Podpis riaditeľa organizácie: 
V Michalovciach, dňa: 17.12.2008 
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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 
19 – 34 rokov, v počte 20, rok 2008 
 

 
          Tabuľka č. 1  

Sledovaný 
parameter 

Priemer sledovaného 
parametru 

Priemerné 
percentuálne plnenie 

VOD  

Norma  

Energia 9875,7 kJ   94,0 % 10 500 kJ 
Bielkoviny celkové 105,2 g 184,5 % 57 g 
Tuky celkové 76,2 g   101,6 % 75 g 
Sacharidy celkové 334,6 g   83,2 % 402 g 
Vitamín C 99,6 mg  124,5 % 80 mg 
Voda 1,5 l    79,0 % 2 l  
Hrubá vláknina 21,9 g   91,2 % 24 g 
NaCl 6946,0 mg 115,7 %  6 000 mg  
Cholesterol 223,5 mg 74,5 % 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 2008 
 
 

Tabuľka č. 1 a 
Sledovaný parameter Percentuálne plnenie  

VOD 
Percento  žien Nálezy u sledovaných 

žien 
Najnižšie – najvyššie 

Energia pod 90 % 70 % 4365,6 – 29793,5 
Bielkoviny celkové nad 110 % 50 % 36,0 – 371,3 
Tuky celkové nad 110 % 

pod 90 % 
20 % 
50 % 

16,80 – 197,90 

Sacharidy celkové pod 90 % 75 % 123,9 – 994,4  
Vitamín C pod 90 % 45 %   14,6 – 243,7 
Voda pod 90 % 60 % 0,2 – 4,5 
Hrubá vláknina pod 90 % 70 %   1,3 –  105,8 
NaCl nad 110 % 50 % 101,0 – 18760,0 
Cholesterol pod 90 %   75 %   23,0 – 689,0  
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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 2008 
 
 

Tabuľka č. 2  
Sledovaný 
parameter 

Priemer sledovaného 
parameteru 

Priemerné 
percentuálne plnenie 

VOD 

Norma  

Energia 9761,7 kJ   97,6 % 10 000 kJ 
Bielkoviny celkové 102,2 g 185,8 % 55 g 
Tuky celkové 70,7 g 101,0 % 70 g 
Sacharidy celkové 337,3 g   87,6 % 385 g 
Vitamín C 91,0 mg 113,7 % 80 mg 
Voda 1,5 l      79,0 % 2 l 
Hrubá vláknina 18,0 g   75,0 % 24 g 
NaCl 6186,8 mg 103,1 % 6 000 mg 
Cholesterol 174,1 g   58,0 % 300 mg 

 
 
 
 
 
 
 

Percentuálne plnenie energie, základných živín, vitamínu C, vody, hrubej vlákniny, 
NaCl a cholesterolu podľa VOD pre stredne ťažko pracujúce ženy vo veku 35 – 54 
rokov,  rok 2008 

 

Tabuľka č. 2 a 
Sledovaný parameter Percentuálne plnenie 

VOD 
Percento  žien Nálezy u sledovaných 

žien 
Najnižšie – najvyššie 

Energia pod 90 % 50 % 3158,1 – 22204,9 
Bielkoviny celkové nad 110 % 75 % 28,7 – 307,0 
Tuky celkové nad 110 % 50 % 17,9 – 114,7 
Sacharidy celkové pod 90 % 65 %  124,4 – 796,2 
Vitamín C pod 90 % 60 %    12,7  – 263,3 
Voda pod 90 % 60 % 0,7 – 2,8 
Hrubá vláknina pod 90 % 80 %  2,5 – 82,1 
NaCl nad 110 % 45 %   1898,0 – 12323,0 
Cholesterol pod 90 %          80 %   33,0 – 527,0 
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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 2008 
 

 
Tabuľka č. 3  

Sledovaný 
parameter 

Priemer sledovaného 
parameteru 

Priemerné 
percentuálne plnenie 

VOD 

Norma  

Energia 10488,9 kJ    77,6 % 13500 kJ 
Bielkoviny celkové 108,6 g  155,1 % 70 g 
Tuky celkové 87,3 g  97,0 % 90 g 
Sacharidy celkové 340,4 g    63,7 % 534 g 
Vitamín C 79,5 mg  93,5 % 85 mg 
Voda 1,9 l       97,0 % 2 l 
Hrubá vláknina 17,6 g    58,6 % 30 g 
NaCl 7085,3 mg  118,0 % 6 000 mg 
Cholesterol 236,4 g   78,0 % 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 2008 

 
 

Tabuľka č. 3 a 
Sledovaný parameter Percentuálne plnenie 

VOD 
Percento mužov Nálezy u sledovaných 

mužov 
najnižšie – najvyššie 

Energia   pod 90 %  75% 4401,4 – 30135,4 
Bielkoviny celkové nad 110 %   60 % 37,9 – 376,8 
Tuky celkové nad 110 %   40 %         33,4 – 208,4 
Sacharidy celkové  pod 90 %   90 %         139,1 – 991,0 
Vitamín C nad 110 %    25 % 13,5 – 334,5 
Voda  pod 90 %    50 %             0,8 – 3,6 
Hrubá vláknina pod 90 %  80 % 2,5 -103,4 
NaCl nad 110 %    55 % 1831,0 – 14815,0 
Cholesterol pod 90 %    75 % 28,0 – 1071,0 
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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 2008 
 
 

Tabuľka č. 4  
Sledovaný 
parameter 

Priemer sledovaného 
parameteru 

Priemerné 
percentuálne plnenie 

VOD 

Norma  

Energia 8583,2 kJ  66,0 % 13000 kJ 
Bielkoviny celkové 82,5 g 121,4 % 68 g 
Tuky celkové 78,4 g            92,2 % 85 g 
Sacharidy celkové 273,4 g  52,8 % 517 g 
Vitamín C 74,3 mg   87,4 % 85 mg 
Voda 1,6 l    82,0 % 2 l 
Hrubá vláknina 8,1 g   29,2 % 28 g 
NaCl 7695,9 mg  128,3 % 6 000 mg 
Cholesterol 256,2 g    85,4% 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 2008  

 
 

Tabuľka č. 4 a 
Sledovaný parameter Percentuálne plnenie 

VOD 
Percento mužov Nálezy u sledovaných 

mužov 
najnižšie – najvyššie 

Energia  pod 90 %  85 % 3866,8 – 15785,1 
Bielkoviny celkové nad 110 %  50 % 28,8 – 184,7 
Tuky celkové nad 110 %  20 %  36,3 – 179,1  
Sacharidy celkové  pod 90 %  90 % 113,1 – 568,7  
Vitamín C nad 110 %  15 %    25,8 – 321,3 
Voda  pod 90 %  60 % 0,5 – 3,4 
Hrubá vláknina  pod 90 % 95 %   2,3 – 43,4 
NaCl nad 110 %   45 %   1138,0 – 21595,0 
Cholesterol  pod 90 %   50 %    27,0 – 541,0 
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Príloha č.2 
 
 

Správa z úradnej kontroly potravín za rok 2008 
  
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 úradnej kontroly potravín vykonávanej RÚVZ 
so sídlom v Michalovciach aktualizovaný na rok 2008“ 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 2008 bolo vykonaných 807  kontrol v rámci úradnej kontroly potravín 
v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v potravinárskych prevádzkach 
v okrese Michalovce a Sobrance, z toho na odd. HV 717 kontrol a na odd. HDM 90 
kontrol. Prekontrolovaných bolo 531 subjektov, 195  subjektov bolo s 
nevyhovujúcimi výsledkami.    

 
2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov 
 

- z celkového počtu 807 kontrol v 531 kontrolovaných prevádzkach sa nezhody 
nevyskytli v 336 prevádzkach. Celkový počet prevádzok so zistenými nezhodami bol 
195; 

- v sektore služieb bolo spolu vykonaných 624 kontrol, v 481 zariadeniach, pričom 
nezhody sa zistili v počte 166 kontrolovaných prevádzok; 

- v maloobchode bolo prekontrolovaných 44 prevádzok so zistenými nezhodami v 26 
prevádzkach; 

- preverených bolo všetkých 6 výrobcov a baliarní so zistením nezhôd v 3 prevádzkach. 
 
 
2.1. Frekvencia a typy nezhôd 
- najčastejšie zisťované nedostatky v ZSS:  
- v hygiene prevádzky: 171  
- v odbornej spôsobilosti: 43 
- v skladovaní potravín: 26 
- v manipulácii s potravinami: 6 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: 82   
- v zdravotnej spôsobilosti:15 
- v overovaní pôvodu potravín: 10 
- v manipulácii s odpadom: 7 
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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: 24 
- v manipulácii s potravinami: 4 
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: 16 
- v označovaní: 2 
 
Výroba a manipulácia s  lahôdkárskymi výrobkami: 
1)  Počet podnikateľských subjektov: 3   
2)  Počet kontrolovaných subjektov:  3 
3)  Počet kontrol: 25 
4)  Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami: 2, typ nezhody:  
-  v hygiene prevádzky: opotrebované manipulačné plochy a zariadenie prichádzajúce do 
styku s potravinami, neudržiavané v dobrom technickom stave 
 
Výroba a manipulácia s cukrárskymi výrobkami: 
1)  Počet podnikateľských subjektov: 7   
2)  Počet kontrolovaných subjektov:  7 
3)  Počet kontrol: 54 
4)  Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami: 9, typy nezhôd: 
- v hygiene prevádzky: porušenie povrchov podláh, stien, stropov, povrchov zariadení, ktoré 
prichádzajú do styku s potravinami, v prevádzkovej hygiene  
- v skladovaní a manipulácii a potravinami:  nedostatočná kontrola podmienok skladovania,  
nedodržanie dátumu spotreby u vstupných surovín a hotových výrobkov  
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: nevykonávanie kompletného monitorovania podľa 
vypracovaného HACCP ako i následná evidenčná činnosť 
- v priebežnom vzdelávaní zamestnancov 
 
Výroba a manipulácia so zmrzlinami:  
1)  Počet podnikateľských subjektov: 9   
2)  Počet kontrolovaných subjektov: 9 
3)  Počet kontrol: 19 
4)  Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami: 2, typy nezhôd: 
- v odbornej spôsobilosti, v dodržiavaní zásad HACCP: nevykonávanie kompletného 
monitorovania podľa vypracovaného HACCP  
 
Výroba a manipulácia s pramenitými vodami:  
1)  Počet podnikateľských subjektov: 1   
2)  Počet kontrolovaných subjektov: 1 
3)  Počet kontrol: 2 
4)  Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami: 0 
 
Výroba a manipulácia s materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami: 
1)  Počet podnikateľských subjektov: 5; (1 prevádzka - výrobňa keramiky v obci Pozdišovce 
bola v roku 2008 zatvorená )  
2)  Počet kontrolovaných subjektov: 4 
3)  Počet kontrol: 7 
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4)  Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami: 4, typy nezhôd: nepredloženie 
dokumentácie správnej výrobnej praxe   
 
Výroba a manipulácia s hotovými mrazenými pokrmami: 
1)  Počet podnikateľských subjektov: 1   
2)  Počet kontrolovaných subjektov: 1 
3)  Počet kontrol: 3 
4)  Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami: 1, typ nezhody: 
- v hygiene prevádzky: porušenie povrchov  stien a stropov 
 
2.1.2. 
- v bezpečnosti potravín a osobitne v bezpečnosti pokrmov: 
- z celkového počtu odobratých a vyšetrených 951 vzoriek (946 vzoriek potravín a 5 vzoriek 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami), 36 vzoriek (15 vzoriek 
lahôdkárskych výrobkov, 12 vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia, 7 vzoriek cukrárskych 
výrobkov a 2 vzorky zmrzlín) nevyhovelo mikrobiologicky (najčastejšie z dôvodu  
prekročenia limitu koliformných baktérií a  kvasiniek), čo predstavuje 3,8 % závadnosť. Ani 
v jednej z vyšetrených vzoriek nebol izolovaný patogén.  
- z celkového počtu 188 odobratých a vyšetrených hotových pokrmov a pokrmov rýchleho 
občerstvenia nevyhovelo mikrobiologicky (v ukazovateľoch koliformné baktérie a kvasinky) 
12 vzoriek, čo predstavuje 6,4 % závadnosť 
- v určených sledovaných chemických ukazovateľoch nevyhoveli 3 vzorky minerálnych 
vôd pre prekročenie limitu mangánu, čo predstavuje 0,3 % závadnosť. 
- odobraté a vyšetrené vzorky spĺňali požiadavky na označovanie potravín podľa platnej 
legislatívy  
 
2.2. Analýzy nezhôd 
2.2.1. Výskyt nezhôd:  

 V ZSS:  
- 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 
- 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 spotreby u potravín, nedostatky 
v označovaní potravín (neoznačenie dátumu a hodiny pri prvom otvorení hlobokozmrazenej 
zmrzliny v zásobníku, v sprievodnej dokumentácii k čerstvým vajíčkam nebol vyznačený 
dátum minimálnej trvanlivosti týchto vajec), opotrebovaný kuchynský riad  
- v dodržiavaní zásad SPV, HACCP: nevykonávanie kompletného monitorovania podľa 
vypracovaného HACCP  ako i následná evidenčná činnosť, nezabezpečenie odberu vzoriek 
pripravených hotových pokrmov pred výdajom stravy     

- v overovaní pôvodu tovaru: nevedie sa monitoring a evidencia pri príjme surovín 
a záznamy o dodávateľoch potravín, uchovávanie potravín bez označenia – tovar neznámeho 
pôvodu  

- v manipulácii s odpadom: skrmovanie odpadu zvieratami  
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- v odbornej spôsobilosti: zamestnanci bez odbornej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti po dobe platnosti 

 
 Pri výrobe a manipulácii s epidemiologicky rizikovými potravinami:  

- v hygiene prevádzky: nezabezpečenie prívodu tečúcej teplej vody do umývadla v predsienke 
WC pre personál, porušenie povrchov stien a stropov, nedostatočná prevádzková hygiena 
- v manipulácii s potravinami: nedodržanie dátumu spotreby u potravín, nedostatky 
v označovaní potravín (balené cukrárske výrobky bez označenia, u nebalených cukrárskych 
výrobkov nesprávne označovanie dátumu spotreby v sprievodnej dokumentácii) 
- 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 
 

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 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 
 
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. Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene 
potravín (ďalej len „Nariadenie (ES) č.852/2004“), § 7 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 
- v manipulácii s potravinami (vrátane označovania) : § 9 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.   
- 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 
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3. Audity 
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: 1 
- plán na rok 2008: 1,  v prevádzke závodná kuchyňa v závode Elektrárne Vojany; čo bolo 

aj zrealizované v dňoch 8.12.až 10.12.2008 
 
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: 272 (z toho ZSS:203, ostatných: 69), prerušených 

konaní:43, zastavených konaní: 6 
• počet neschválených prevádzkarní:3  
• počet vydaných opatrení: 56, z toho: 
podľa zák. č.355/2007: 22, pokynov: 18 
podľa zák. č.71/ 1967 Zb.:2  
podľa zák. č.152/1995, na mieste výkonu úradnej kontroly: 13, z toho 10 v ZSS a 3  
v maloobchode (2 predajne zmrzliny a 1 cukrárenská predajňa)  
podľa § 55 ods. 2 písm. g) zák. č.355/2007 Z.z.:1 v ZSS 
• počet rozhodnutí o zákaze činnosti/prevádzky: podľa zák. č.355/2007: 3  

     podľa zák. č.152/1995: 0  
• počet pokút/suma: výkon rozhodnutia: 2/13 000,-Sk  

                               podľa zák. č.355/2007: 8/55 000,- Sk  
 podľa zák. č.152/1995: 7/65 000,- Sk     
 úhrada nákladov: 8/14 400,- Sk    

• počet blokových pokút/suma: 68/42 800,-Sk   
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5. Prehľad celkového plnenia 
- 807 kontrol v rámci úradnej kontroly potravín 

- prekontrolovaných bolo 531 subjektov, 195  subjektov bolo s nevyhovujúcimi výsledkami.   
- 861 kontrol bolo vykonaných v rámci ŠZD  
- odobratých a vyšetrených bolo 951 vzoriek ( z toho 946 vzoriek potravín a 5 materiálov 

a predmetov určených na styk s potravinami), nevyhovujúcich bolo 39 vzoriek, čo predstavuje 
4,1 % závadnosť. 

 
6. Zhodnotenie vykonaných kontrol v nadväznosti na hlásenia o výskyte zdravotne 

škodlivých potravín v systéme RAPID ALERT 
- v roku 2008 bol hlásený výskyt 13 zdravotne škodlivých výrobkov (9 druhov potravín a 4 

druhy materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami). Na základe týchto 
hlásení v ôsmych prípadoch, keď výrobky boli distribuované i na Slovensko,  bolo 
vykonaných 74 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 2008 (akcie a počet 

zamestnancov vzdelávajúcich sa na danej akcii) 
 

 2  Tematické kurzy „Požiadavky na výkon úradnej kontroly nad potravinami“ 
v Bratislave,     

 zúčastnili sa spolu 5 zamestnanci 
 Tematický kurz v hygiene výživy „Výkon úradnej kontroly“ v Modra - Harmónia, 

zúčastnili sa dve zamestnankyne  
 Kurz „Príprava na výkon práce v zdravotníctve“ v Bratislave, zúčastnil sa jeden 

zamestnanec 
 sústredenie „Príprava pred špecializáciou v odbore HDM“, zúčastnila sa jedna 

zamestnankyňa 
 II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť materiálov a predmetov 

určených na styk s potravinami a ich úradné kontroly“ na Štrbskom Plese, zúčastnila 
sa jedna zamestnankyňa   

 2 VŠ odborné semináre v Košiciach – zúčastnili sa spolu 3 zamestnanci, na oboch 
seminároch sme mali aktívnu účasť na témy „Výkon úradnej kontroly potravín 
v okrese Michalovce a Sobrance v roku 2007“  a „Skúsenosti z výkonu úradnej 
kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami v okrese 
Michalovce a Sobrance“ 

 4 odborné semináre na našom RÚVZ v Michalovciach, účasť na všetkých 4 
seminároch: 34 zamestnancov, s aktívnou účasťou odd. HV a odd. HDM na témy:  

„Výkon úradnej kontroly potravín v okrese Michalovce a Sobrance v roku 2007“ 
„Skúsenosti z výkonu úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými na 

styk s potravinami v okrese Michalovce a Sobrance“ 
„Zotavovacie podujatia“ 
„Podmienky na prácu so zobrazovacími jednotkami u stredoškolákov“ 

 3 celoslovenské pracovné porady vedúcich oddelení v HV v Bratislave, účasť na 
všetkých poradách v sumáre:  4 zamestnanci  

 jedna celoslovenská pracovná porada vedúcich odd. HDM v Lučenci, zúčastnila sa 
jedna zamestnankyňa  
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 2 krajské pracovné porady vedúcich odd. HV a odd. HDM v Košiciach, účasť na 
oboch poradách v sumáre: 4 zamestnanci 

 porady a školenia v oblasti úradnej kontroly potravín na úrovni odd. HV a odd. HDM 
RÚVZ Michalovce  

 
 
9. Celkový počet zamestnancov pre ÚK k 31.12.2008  
 
- na odd. HV RÚVZ Michalovce: 9 zamestnancov, z toho 2 na materskej dovolenke.  
- na odd. HDM RÚVZ Michalovce: 3 zamestnanci 
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Vyhodnotenie odberov vzoriek 
potravín        
Tabuľka 1         
Obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008 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 0 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 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 0 0,00 

8 Cereálie a 
pekárenské výrobky 0 0 0 0 0 0 66 0,00 

9 Ovocie a zelenina 0 0 0 0 0 0 0 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 

13 Alkoholické nápoje 
(iné ako víno) 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

14 Zmrzlina a dezerty 2 0 0 0 0 2 160 1,25 

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 0 0 0 0 0 0 147 0,00 

19 Detská a dojčenská 
výživa 0 0 0 0 0 0 96 0,00 

20 Výživové doplnky 0 0 0 0 0 0 4 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 5 0,00 
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23 

Materiálny a 
predmety, 
prichádzajúce do 
styku s potravinami 

0 0 0 0 0 0 5 0,00 

24 Lahôdkarske 
výrobky 15 0 0 0 0 15 174 8,62 

25 Cukrárske výrobky 7 0 0 0 0 7 153 4,58 
26 Minerálne vody 0 3 0 0 0 3 17 17,65 

27 Pramenité vody a 
balené pitné vody 0 0 0 0 0 0 7 0,00 

28 Ovocné a bylinné 
čaje 0 0 0 0 0 0 8 0,00 

29 Kuchynská soľ 0 0 0 0 0 0 24 0 

30 Pokrmy rýchleho 
občerstvenia 12 0 0 0 0 12 41 29,27 

31 Ostatné 0 0 0 0 0 0 4 0,00 
  Spolu 36 3 0 0 0 39 951 4,10 
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RÚVZ: Michalovce     Obdobie : od 01.01.2008 do 31.12.2008            
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 6 12 31 768 15 832 

Počet kontrolovaných subjektov 0 6 1 28 
 

481 15 531 
Počet kontrol 0 24 1 79 624 79 807 
Počet subjektov s nevyhovujúcimi 
výsledkami 0 3 0 15 166 11 195 
Hygiena (HACCP, školenia) 0 1 0 10 144 5 160 
Celková hygiena 0 4 0 12 171 8 195 
Zloženie potravín 0 0 0 0 0 0 0 
Kontaminanty (iné ako 
mikrobiologické) 0 0 0 0 0 0 0 
Označovanie 0 1 0 1 11 0 13 
Iné 0 0 0 3 34 1 38 
        
 
 
 
 
 
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. 
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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 2008 - RÚVZ Michalovce      
  obdobie od: 01.01.2008 - 31.12.2008       

         
sledovaný kontaminant dusitany      Tabuľka č. 1 

číslo  
rok 
odberu názov   akreditovaná  analytická neistota limit   limit  nameraná  

protokolu   Výrobku metóda * metóda **   
detekcie 
(mg/kg) 

kvantifikácie 
(mg/kg) 

hodnota 
(mg/kg) 

2107 2008 Hamánek s bryskyňami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
2108 2008 OVKO- jablková dojčenská výživa 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
2109 2008 OVKO- karotková dojčenská výživa 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
2105 2008 HAMÉ s marhuľami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
2106 2008 Kubík play -mrkva čerešňa, limetka 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3203 2008 HAMI zelenina s teľacím mäsom 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3202 2008 HAMI mrkva so zeleninou a morčacím mäsom mäsom 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3204 2008 Sunárek- morčacie mäso 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3205 2008 HAMI mrkva so zemiakmi 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
6188 2008 OVKO- záhradná zmes 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
6186 2008 Dojčenská výživa jablková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
3201 2008 HIPP mrkvový nápoj 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
6187 2008 OVKO- lesné plody 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
6189 2008 OVKO- karotková dojčenská výživa 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
6186 2008 Dojčenská výživa jablková s karotkou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
620 2008 HAMI milánske cestoviny s morkou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
618 2008 HAMI brokolica a morčacie prsia 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
616 2008 HAMI ragú, zelenina, kura, špenát 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
619 2008 HAMI zelenina s morčacím mäsom a paradajkami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
617 2008 HANI špenát,zemiaky a hovädzie 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
4906 2008 OVKO čučoriedková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
4910 2008 OVKO karotková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
4908 2008 Hamé-Hamánek ovocná výživa s jahodami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
4909 2008 Hamé-Hamánek ovocná výživa s broskyňami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
4907 2008 OVKO jablková s vanilkou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
18340 2008 HAMI-geratinová brokolica so syrom 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
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18343 2008 HAMI- roláda zelenina teľacie mäso 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
18342 2008 HAMI- provensálska zelenina s hovädzím 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
18345 2008 HAMI-zelenina kura špenát 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20564 2008 HIPP hrušková šťava 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20565 2008 HIPP šťava z červených plodov 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20566 2008 HIPP jablká s čučoriedkami nápoj 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20562 2008 BALA detská výživa jablková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20563 2008 HAMÉ- Hamánek s jahodami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
14709 2008 OVKO karotková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
14898 2008 OVKO karotková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
16236 2008 HIPP zeleninová zmes 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
14897 2008 OVKO záhradná zmes 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
14710 2008 OVKO karotková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
14896 2008 HAMÉ hamánek ovocná výživa s jahodami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
12722 2008 OVKO karotková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
12721 2008 OVKO jahodová 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
12718 2008 OVKO jablková s vanilkou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
12719 2008 OVKO čučoriedková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
12720 2008 OVKO kuracie prsia s mrkvou,karfiolom a ryžou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20205 2008 HAMI zeleninová omáčka 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20203 2008 HAMI tekvica a zemiaky s morkou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20202 2008 HAMI jablko-mrkva 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20201 2008 HIPP slivkový nápoj 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
20204 2008 HAMI s jahodami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
21730 2008 CBA s jablkami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
21729 2008 CBA s broskyňami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
21731 2008 OVKO záhradná zmes 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
21733 2008 OVKO čučoriedková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
21732 2008 OVKO hrušková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
18341 2008 HAMI červená fazuľa s paradajkami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
14899 2008 HAMÉ hamánek ovocná výživa s broskyňami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
16237 2008 OVKO karotková 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
16239 2008 OVKO kuracie prsia s mrkvou,karfiolom a ryžou 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
16238 2008 Dojčenská výživa karotková s marhuľami 53 A VIS ––– ––– ––- ND 
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    Sledovaný kontaminant PCB- kongenér 52              
4518 2008 HAMI s marhuľami, detská výživa 8N GC ––– ––– ––- ND 
5085 2008 Sunarka sušená mliečna kaša s ryžou  8N GC ––– ––– ––- ND 
4406 2008 Sunarka ovsená kaša s jablkami 8N GC ––– ––– ––- ND 
4517 2008 Sunarka ovsená kaša s ryžou 8N GC ––– ––– ––- ND 

5086 2008 Sunarka sušená mliečna kaša jogurtová 8N GC ––– ––– ––- 
< 0,018 

mg.kg-1/tuk 
                  

                  

    
Sledovaný kontaminant PCB- kongenér 
28,101,138,153,180              

4518 2008 HAMI s marhuľami, detská výživa 8N GC ––– ––– ––- ND 
5085 2008 Sunarka sušená mliečna kaša s ryžou  8N GC ––– ––– ––- ND 
4406 2008 Sunarka ovsená kaša s jablkami 8N GC ––– ––– ––- ND 
4517 2008 Sunarka ovsená kaša s ryžou 8N GC ––– ––– ––- ND 
5086 2008 Sunarka sušená mliečna kaša jogurtová 8N GC ––– ––– ––- ND 

         
    Sledovaný kontaminant Pb             

21337 2008 Zinavit 600 generika -výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,246 
21336 2008 Mega 500 - vitamín C 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,062 
21245 2008 Bylinný čaj -dub letný sypaný- výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,357 
21246 2008 Detox lekos natur- prečisťujúci čaj s vilcacorou 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,47 

         
         

    Sledovaný kontaminant Cd             
20389 2008 Arašidy solené 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,164 
21337 2008 Zinavit 600 generika -výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,111 
21336 2008 Mega 500 - vitamín C 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,046 
21245 2008 Bylinný čaj -dub letný sypaný- výživový doplnok 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,109 
21246 2008 Detox lekos natur- prečisťujúci čaj s vilcacorou 54 A PO*** 20% ––– ––- 0,091 

         
         

    Sledovaný kontaminant Hg             
21337 2008 Zinavit 600 generika -výživový doplnok 62 A AAS-AMA 24% ––– ––- 0,00062 
21336 2008 Mega 500 - vitamín C 62 A AAS-AMA 24% ––– ––- 0,00032 
21245 2008 Bylinný čaj -dub letný sypaný- výživový doplnok 62 A AAS-AMA 16% ––– ––- 0,0089 
21246 2008 Detox lekos natur- prečisťujúci čaj s vilcacorou 62 A AAS-AMA 16% ––– ––- 0,0039 
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  Sledovaný kumarín       

29017 2008 HAMI kaša na dobrú noc s jablkami A LC/MS/MS 15% ––– ––– 0,2 
         
         
* 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 2008 - 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 
28,101,138,153,180   

potraviny pre dojčatá a malé deti ND ND ND 
Sledovaný kontaminant      PCB- 
kongenér 52        
potraviny pre dojčatá a malé deti ND < 0,018 mg.kg-1/tuk  0,0036 
        
sledovaný kontaminat Pb   

výž.doplnk 0,062 0,47 0,2838 
sledovaný kontaminat Cd   

arašídy 0,164 0,164 0,164 
výž.doplnk 0,046 0,111 0,0893 

sledovaný kontaminat Hg   
výž.doplnk 0,00032 0,0039 0,0034 

sledovaný kumarín       
potraviny pre dojčatá 0,2 0,2 0,2 

 
**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  
 
Odpočet plnenia Programového vyhlásenia vlády rozpracovaného na podmienky RÚVZ 
Michalovce – odd. HDM  
 
 
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 stanovené v programovom vyhlásení 
 
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. 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania. 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov. 
 
 
Termín plnenia: priebežne s termínom kontroly do 31.3. kalendárneho roka 
 
Odd. HDM sa na vyššie uvedených cieľoch a úlohách podieľalo nasledovnými aktivitami: 
 

1. Organizovaním kurzov  pre tehotné o zdravom tehotenstve a materstve – projekt „Čakáme 
na bociana“ – ktoré sú okrem iného zamerané na  význam materského mlieka a dojčenia 
pre zdravie dieťaťa aj z hľadiska prevencie civilizačných ochorení v dospelom veku. V r. 
2008 sa kurzov zúčastnilo  46 budúcich mamičiek a 11 oteckov. 

2. Podmienky prípravy a podávania pokrmov a nápojov v stravovacích zariadeniach pre deti 
a mládež  (171 zariadení na nami dozorovanom území) boli kontrolované v rámci 
štátneho zdravotného dozoru 202 kontrol a v rámci výkonu úradnej kontroly potravín 90 
kontrol. Za zistené nedostatky boli uložené blokové pokuty 18/9 800,-Sk, pokuty 
v správnom konaní 3/15 000,-Sk a úhrada nákladov za odber vzorky 1/1780,-Sk.  

3. V rámci Programu úradnej kontroly potravín bolo v stravovacích  zariadeniach pre deti 
a mládež v r. 2008 odobratých 28 vzoriek z toho 22 hotových pokrmov, 5 lahôdkárskych 
výrobkov (bagiet) a 1 detská a dojčenská výživa.  Z celkového počtu odobratých vzoriek 
boli nevyhovujúce 3 vzorky lahôdkárskych výrobkov. 
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4. Kontrolami dodržiavania zásad pri zostavovaní jedálnych lístkov (denné zaraďovanie 
mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, pestrosť jedálnych lístkov, zaraďovanie 
hydiny a rýb, zabezpečenie pitného režimu na školách). 

5. Usmerňovaním a kontrolami nad plnením „Školského mliečneho programu“. Pri našich 
kontrolách neboli zistené nedostatky týkajúce sa dátumu spotreby alebo skladovania 
mliečnych výrobkov. 

6. Kontrolami školských bufetov a usmerňovanie sortimentu bufetov už pri uvádzaní do 
prevádzky. V prípade nápojových automatov na stredných školách sa nepovoľuje káva 
s kofeínom. Nebol zistený predaj nápojov s obsahom chinínu a kofeínu v bufetoch. 

7. Distribúciou odborných propagačných materiálov  (letákov) podporujúcich zdravú výživu 
detí a mládeže.  

 
Cieľ 
 Podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladých ľudí, a tým docieliť ich vyšší 
záujem o aktívny spôsob života a o všetkom, 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 stanovené v programovom vyhlásení 

 
5. Podporovať napĺňanie 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. 
 
 
Termín plnenia: priebežne s termínom kontroly do 31.3. kalendárneho roka 
  
Odd. HDM sa na vyššie uvedených cieľoch a úlohách podieľalo nasledovnými aktivitami: 

1. V r. 2008 bolo v rámci boja proti návykovým látkam – tabaku vykonaných podľa zák. NR 
SR  č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov  119 kontrol, pri ktorých nebolo zistené 
porušenie tohto zákona. 

2. Kontrolami nad podmienkami pre rozvoj telesnej výchovy a športu v telocvičniach 
a ihriskách materských škôl, základných a stredných škôl, ktoré vykonávame v rámci 
štátneho zdravotného dozoru príslušného zariadenia. 

3. Pri kontrolnej činnosti v zariadeniach pre deti a mládež vyzdvihujeme aj význam športu 
a pohybových aktivít pre deti a dospievajúcu mládež z hľadiska telesného aj duševného 
zdravia ako aj z hľadiska prevencie iných nežiadúcich aktivít, napr. drogových závislostí.   
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Oddelenie  preventívneho pracovného lekárstva  
 

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 – Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík pre 
zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce, najmä 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 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: 

 1/ V roku 2008 pokračoval trend v zabezpečovaní PZS zamestnávateľmi, a to hlavne 
v organizáciách, v ktorých evidujeme rizikové práce. K 31.12.2008 39 firiem zo 45, 
v ktorých evidujeme rizikové práce, má zabezpečený výkon pracovnej zdravotnej služby 
zmluvnou formou. Zostávajúcich 6 firiem sú podniky s menším počtom zamestnancov, 
pričom v čase previerok prebiehali 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. Zároveň pri týchto previerkach je 
konštatované, že sú u zamestnancov vykonávané PLP v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. 
vrátane vyhotovenia záverečného posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon 
danej práce, postupne je spracovávaná kategorizácia prác a hodnotenie a posudzovanie 
rizík. 

V poľnohospodárstve naďalej dochádza k obmedzovaniu prác v chemickej ochrane 
rastlín a pracovníci vykonávajúci túto činnosť sú vyraďovaní z rizika. Práce v chemickej 

388



ochrane rastlín si firmy zabezpečujú dodávateľsky, pričom jedovaté látky a prípravky sú 
používané len ojedinele.   
    - V roku 2008 pokračovali pracovníci RÚVZ - oddelenia PPLaT v Michalovciach v 
upresňovaní evidencie rizikových prác na pracoviskách  v okresoch Michalovce a Sobrance. 
V roku 2008 orgán verejného zdravotníctva vydal celkom 11 rozhodnutí na zaradenie pracovných 
činností  do 3, resp. 4 kategórie rizikových prác, pričom v 5 prípadoch išlo o nové organizácie, 
v 1 prípade išlo o spoločnosť, kde už rizikové práce evidujeme, ale na základe hodnotenia rizika 
boli do rizikových prác zaradené ďalšie profesie a v 5 prípadoch išlo o prehodnotenie rizikových 
prác. V 4 prípadoch na základe žiadostí firiem, po predložení posudkov rizika boli zrušené 
rizikové práce. Okrem toho z evidencie rizikových prác boli vyradené ďalšie 3 organizácie 
v dôsledku zániku  firmy, resp. v dôsledku zrušenia pracovísk, alebo po prehodnotení 
vykonávaných prác na základe  meraní a posudkov rizika.  
   2/ V okresoch Michalovce a Sobrance  evidujeme rizikové práce na 96   pracoviskách  (pokles 
oproti roku 2007 o 10 pracovísk) v 45 firmách (rovnaký počet ako v roku 2007).  Na uvedených 
pracoviskách pracuje celkom 1714 exponovaných  pracovníkov (mierny nárast oproti roku 2007 
o 36 zamestnancov) z toho je 454 žien (nárast o 3 oproti roku 2007). Z uvedeného počtu 
pracovníkov, v okrese Sobrance pracuje 53 pracovníkov exponovaných rizikovým faktorom 
(pokles oproti roku 2007 o 17 pracovníkov), z toho sú  3 ženy, v okrese Michalovce pracuje 1661  
exponovaných zamestnancov (nárast o 53 zamestnancov oproti roku 2007), z toho je 451 žien. 
Prehľad počtu exponovaných  pracovníkov podľa kategórie, rizikového faktoru a ich porovnanie 
s rokom 2007 je uvedený v priložených  tabuľkách č.4 a 4a. 
 Zmeny v roku 2008, v porovnaní  s rokom 2007 sú len malé. Počty zamestnancov 
vykonávajúcich rizikové práce sú porovnateľné s tým, že k výraznejšiemu poklesu o 17 
zamestnancov došlo v okrese Sobrance, k miernemu nárastu počtu zamestnancov exponovaných 
rizikovým faktorom došlo v okrese Michalovce. V okrese Sobrance došlo k poklesu počtu 
zamestnancov vykonávajúcich práce na základe tohto, že  Lesy SR, š.p. Odštepný závod 
Sobrance rozviazal pracovný pomer so zamestnancami – pilčíkmi, ktorí boli evidovaní pre 
rizikový faktor vibrácie. Počet firiem sa nezmenil.  V súčasnosti, vzhľadom na prebiehajúcu 
krízu, je možné predpokladať, že v roku 2009 dôjde pravdepodobne k poklesu počtu pracovníkov 
vykonávajúcich rizikové práce v dôsledku obmedzenia výroby. V roku 2008 došlo k  nárastu 
počtu zamestnancov, ktorí sú exponovaní hluku o 99 oproti roku 2007. Aj keď došlo k poklesu 
zamestnancov exponovaných hluku v už evidovaných firmách, v roku 2008 boli určené rizikové 
práce pre rizikový faktor hluk v ďalších firmách, kde sú zamestnanci exponovaní hluku (napr. 
Unomedical, s.r.o. Michalovce, Syráreň Bel Slovakia, a.s. Michalovce, kde pribudli nové 
profesie). K miernemu  poklesu počtu exponovaných pracovníkov došlo pri rizikovom faktore 
prach o 8 zamestnancov, k poklesu počtu  zamestnancov o 30 došlo v riziku chemických faktorov 
hlavne z dôvodu obmedzovania výroby a znižovania počtu zamestnancov v chemickom 
priemysle. K miernemu poklesu došlo v rizikovom faktore  DNJZ o 8 zamestnancov, k zvýšeniu 
počtu zamestnancov o 7 došlo pri rizikovom faktore chemické karcinogény a to na pracovisku 
NsP Š. Kukuru, n.o. Michalovce – oddelenie onkologické.  Pokiaľ ide o samostatne 
hospodáriacich roľníkov, u týchto je pri previerkach  zisťované, že práce spojené s chemickou 
ochranou rastlín im na základe objednávok vykonávajú oprávnené firmy, pričom tieto im 
zabezpečujú aj potrebné prípravky a preto s nimi SHR neprichádzajú do kontaktu. Samostatne 
zárobkovo činné osoby vo výrobnej sfére väčšinou pracujú vo väčších firmách ako živnostníci na 
základe zmlúv. OOPP si zabezpečujú sami, ale firmy ktoré ich zamestnávajú zabezpečujú pre 
nich zdravotný dohľad v rámci zmluvy uzavretej s PZS.  
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 3/ V okresoch Michalovce a Sobrance  bolo  vykonaných pracovníkmi odd. PPL celkom 
157 previerok na pracoviskách s rizikovými prácami. Bolo vydané 1 rozhodnutie na 
odstránenie nedostatkov zistených pri previerkach.  
     Prehľad počtu pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce za  obdobie rokov 2002 až 2008 je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Počet exp. Pracovníkov 3.kat. 4.kat. 
Rok 

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 
 
        Z uvedeného prehľadu vyplýva, že od roku 2002 dochádzalo k stálemu poklesu počtu 
 exponovaných zamestnancov, v roku  2008 však došlo k miernemu nárastu, pričom počty v 3 a 4 
kat. sú vlastne expozície – výstup z programu ASTR.  
  V roku 2008 v kategórii 3 evidujeme celkom  2065 zamestnancov, z toho je 476 žien  v 
kategórii 4 evidujeme  189 zamestnancov, z toho je 9 žien. 
    4/ V okrese Michalovce evidujeme zamestnancov exponovaných  týmto faktorom: prach, hluk, 
chemické faktory, chemické karcinogény, dermatotrópne látky, ionizujúce žiarenie, 
elektromagnetické žiarenie, infekcie, DNJZ, nešpecifický faktor - sálavé teplo. V okrese 
Sobrance evidujeme zamestnancov exponovaných  týmto faktorom: hluk, prach,  chemické látky, 
infekcie.  
     Najviac pracovníkov je exponovaných v riziku nadmerného  hluku – 1190 (nárast o 99 
zamestnancov  oproti roku 2007) z toho je 175 žien, v riziku prachu pracuje 358 zamestnancov  
(pokles o 18 oproti roku 2007) v riziku chemických látok pracuje  celkom 233 pracovníkov 
(pokles o 30 oproti roku 2007), z toho je 32 žien. V riziku chemickej  karcinogenity evidujeme 
58 zamestnancov, z toho je 51 žien (nárast o 7 oproti roku 2007).  
     Merania chemických faktorov na pracoviskách okresov Michalovce a Sobrance vykonávali 
zamestnanci RÚVZ so sídlom v Košiciach, resp. organizácie, ktoré majú oprávnenie na túto 
činnosť. RÚVZ Košice vykonalo  meranie chemických faktorov v 1 spoločnosti na 8 
pracoviskách, u 30 zamestnancov boli vykonané osobné odbery. Merania sa zúčastnila aj 
pracovníčka odd. PPLaT RÚVZ Michalovce, ktorá z uvedených meraní spracovávala záznamy. 
       Merania fyzikálnych faktorov si organizácie zabezpečovali u oprávnených osôb. Výsledky 
meraní zamestnávatelia predkladali na RÚVZ Michalovce. 
             5/  V roku 2008 pracovníci odd. PPLaT prešetrovali 28 podozrení na choroby  
z povolania, 1 podozrenie prešetrovali zamestnanci odd. epidemiologického, čiže celkom bolo 
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prešetrených 29 podozrení na CHzP (o 6 menej ako v roku 2007). Z uvedeného počtu  10 
podozrení na CHzP bolo prešetrených v strojárenskom priemysle, 8 v textilnom priemysle, 1 
v zdravotníctve, 2 v stavebníctve, 2 v poľnohospodárstve, 1 v školstve, 1 v odvetví palivá 
a energetika, 2 v službách a 2 v chemickom priemysle.  Najviac podozrení je na ochorenie  z 
DNJZ, celkom 26, 1x vírusová hepatitída typ A, 1x porucha sluchu z hluku (išlo o kombináciu 
viacerých diagnóz – vibrácie + DNJZ), avšak vykazujeme len 1x, hepatopathia typu steatofibrózy 
biochemicky aktívna – 1x. U podozrení na CHzP z DNJZ ide predovšetkým o kanálové 
syndrómy a epicondylitídy, PHS, artrózy a ich vzájomnú kombináciu. Ochorenia sa vyskytovali u 
zamestnancov rôznych odvetví, najviac však v strojárenskom priemysle.  Z KPL - FNsP Košice 
sme obdržali 10 hlásení o priznaní CHzP za rok 2008, a 8 hlásení o priznaní CHzP za rok 2007 
pričom v tabuľke vykazujeme len CHzP priznané v roku 2008. 
   Podrobnejšie údaje o rizikových prácach a exponovaných  pracovníkoch sú uvedené v 
priložených tabuľkách za okres Michalovce. č.1 až 3  a v tab. č. 1a až 3a za okres Sobrance. 

          6/ V roku 2008 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. 

 7/ K 31.12.2008 boli na RÚVZ priebežne doručované správy o hodnotení zdravotných 
rizík a o vykonaných opatreniach na pracoviskách v organizáciách okresov Michalovce 
a Sobrance. V roku 2008 sa uskutočnilo so zamestnávateľmi celkom 5 pracovných  rokovaní 
o zdravotných rizikách a o spôsobe zabezpečenia zdravotného dohľadu nad zdravím 
zamestnancov a pracovnými podmienkami. Išlo o tieto spoločnosti: Unomedical, s.r.o. 
Michalovce 2x, NsP ŠK, n. o. Michalovce, Yazaki Wiring Technologies Slovakia, s.r.o. 
Michalovce, a Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. Humenné – prevádzka Michalovce. Prvé 
pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Unomedical, s.r.o. Michalovce, ktorého sa 
zúčastnili aj zástupcovia odborov, bolo zamerané na hodnotenie rizika hluku na pracovisku 
Lisovňa, druhé na hodnotenie fyzickej záťaže u pracovníkov jednotlivých výrobných centier 
a baličky. Na základe uvedených jednaní zamestnávateľ zabezpečil meranie hluku na pracovisku 
lisovňa a pristúpil k hodnoteniu rizík na vyššie uvedenom pracovisku vo vzťahu k fyzickej 
záťaži. Pracovné jednanie so zástupcami NsP ŠK, n. o. Michalovce – hodnotenie pracovných 
podmienok na odd. patologicko – anatomickom, na základe ktorého zamestnávateľ zabezpečil 
zakúpenie nového prístroja na fixáciu preparátov formaldehydom a následne zabezpečil 
objektivizáciu chemických faktorov v pracovnom ovzduší tohto oddelenia. V súčasnosti je 
pracovnou zdravotnou službou spracovávané hodnotenie a posúdenie rizika u zamestnancov 
patologicko-anatomického oddelenia. Pracovné rokovanie v spoločnosti Yazaki Wiring 
Technologies Slovakia, s.r.o. Michalovce bolo zamerané na pracovné podmienky na pracovisku 
stredná výroba – pracovisko zvárania a pracovisku konečná výroba – montáž kabeláže, kde boli 
opakovane prešetrované podozrenia na CHzP z DNJZ. Na základe tohto rokovania zamestnávateľ 
prostredníctvom PZS zabezpečil hodnotenie a posúdenie rizík, a následne realizoval opatrenia na 
uvedených pracoviskách – pracovisko strednej výroby – ultrazvukové zváranie bolo zrušené, na 
pracovisku konečnej výroby bol nekonečný pohyblivý pás nahradený pevnými doskami, na 
ktorých sa vykonáva montáž kabeláže, ďalej pod nohy zamestnancov boli dodané podložky, čím 
sa odstránilo dvíhanie rúk pri práci nad pracovnú rovinu, zamestnanci boli preškolení 
a informovaných o správnych pracovných návykoch. Pracovné rokovanie so spoločnosťou 
Podvihorlatske pekárne a cukrárne, a.s. Humenné – prevádzka Michalovce nasledovalo po 
oznámení o začatí správneho konania pre nezabezpečenie zdravotného dohľadu PZS a bolo 
dohodnuté, že spoločnosť predloží požadované doklady na základe ktorých, bude pokračované 
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v správnom konaní. Okrem toho sa vedúca odd. PPLaT 1x zúčastnila rokovania o rekondičných 
pobytoch v spoločnosti  Kerko, a.s. Košice – závod Dlaždice Michalovce. 

       8/ K prevádzkovým poriadkom pre prácu s chemickými faktormi a pre prácu 
s expozíciou hluku bolo vydaných celkom 61 rozhodnutí, z toho bolo 44 rozhodnutí pre 
prevádzkové poriadky s expozíciou chemickým faktorom a 17 prevádzkových poriadkov 
s expozíciou hluku pri práci. V tomto počte nie sú zahrnuté rozhodnutia na uvedenie do 
prevádzky, ktorými súčasne boli schválené aj prevádzkové poriadky. Bolo vyplnených 
celkom 113 dotazníkov informovanosti, z toho hluk 12, chemické faktory 33, karcinogény 5, 
zobrazovacie jednotky 26,  bremená 15, psychická pracovná záťaž 22. 

Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov.  
      V roku 2008 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 súčasnosti prevádzkuje už len niekoľko družstiev, ktoré vznikli ešte pre rokom 1990. 
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 výrazne znižujú počty 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 v obmedzenej 
miere. V dôsledku toho došlo k výraznému zníženiu počtu stredísk na ochranu rastlín – takže 
v roku 2008 evidujeme už len 2 roľnícke družstvá (PD Choňkovce a Matex, s.r.o. Veľké 
Kapušany), kde zamestnanci vykonávajú chemickú ochranu rastlín. Celkom ide o 15 
zamestnancov, z toho je jedna žena. 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. Ďalej bolo 
zistené, že organizácie pri chemickej ochrane rastlín vo väčšine prípadov používajú prípravky, 
ktoré nie sú klasifikované ako jedovaté látky a prípravky. Zároveň bolo konštatované, že 
poľnohospodárske spoločnosti investujú do novej techniky a zakupujú si traktory s uzavretými 
kabínami a klimatizáciou. V roku 2008 bolo vykonaných celkom 31 previerok zameraných na 
kontrolu skladovania a manipuláciu s prípravkami na chemickú ochranu rastlín. Pri uvedených 
kontrolách nebolo zistené porušenie zák. č. 355/2007 Z. z. a predpisov vydaných na jeho 
vykonanie. 

V roku 2008 boli pracovníkmi odd. PPLaT vykonávané tiež kontroly predaja jedovatých 
látok celkom v 11 predajniach okresov Michalovce a Sobrance, pri ktorých bolo zistené, že 
predaj je zabezpečený pultovým spôsobom, 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.   
     Organizácie a firmy, ktoré používajú pri práci chemické faktory aj v roku 2008 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 
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44 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 roku 2008 nebolo vydané samostatné rozhodnutie pre práce spojené s manipuláciou, 
skladovaním a iným používaním veľmi jedovatých látok a prípravkov, ale schválenie prác 
spojených s manipuláciou, skladovaním a iným používaním veľmi jedovatých látok a prípravkov 
bolo súčasťou rozhodnutí, ktorými orgán verejného zdravotníctva súhlasil s uvedením priestorov 
do prevádzky. 

       V okresoch Michalovce a Sobrance evidujeme celkom 14 organizácií, ktoré používajú pri 
práci  veľmi jedovaté látky a prípravky a jedovaté látky a prípravky. Ide o organizácie, ktoré 
veľmi jedovaté látky a prípravky používajú pri chemických analýzach, alebo o organizácie, ktoré 
tieto látky skladujú, ale pri práci ich nepoužívajú a nemajú ešte doriešený spôsob likvidácie.  
       V roku 2008 v spolupráci so Zväzom poľnohospodárskych družstiev SR, Regionálna rada 
v Michalovciach boli odprednášané prednášky pre zamestnancov poľnohospodárskych 
organizácii (celkom 90 pracovníkov), ktorí môžu pri práci prísť do kontaktu s prípravkami na 
chemickú ochranu rastlín.  Zamestnanci boli oboznámení s novou legislatívou, základnými 
zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s prejavmi poškodenia organizmu pri kontakte 
s vybranými prípravkami.  
        V roku 2008 neevidujeme žiadnu mimoriadnu, či havarijnú situáciu v oblasti nakladania 
s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. Vykonávanie DDD činnosti bolo 
hlásené v 35 prípadoch.  
          V roku 2008 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. 
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 11 
organizáciách, v okrese Sobrance evidujeme tieto práce v 1 spoločnosti. K 31.12.2008 v riziku 
chemickej karcinogenity evidujeme celkom 58 zamestnancov – zamestnanci NsP, n.o 
Michalovce – oddelenie onkologické, ktorí sú exponovaní cytostatikam 48 z toho je 45 žien,  
zamestnanci spoločnosti Ebster, s.r.o. Michalovce, ktorí sú exponovaní etylénoxidu – 4 
zamestnanci muži a v spoločnosti Chemza, a.s. Strážske – OMP – laborantky 6, ktoré sú pri práci 
exponované VI mocnému chrómu . Pracovisko OMP bolo do spoločnosti Chemza, a.s. preradené 
zo spoločnosti Chemko, a.s. 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 karcinogénnymi látkami bolo RÚVZ vydané  1 rozhodnutia – súhlas 
s uvedením priestorov do prevádzky, súčasťou ktorého bolo aj schválenie kontrolovaného pásma 
a súhlas na skladovanie, manipuláciu a prácu s chemickými karcinogénmi. Ďalej to bolo 1 
rozhodnutie – súhlas na prácu s karcinogénnymi látkami a schválenie kontrolovaného pásma. Pre 
práce spojené s odstraňovaním materiálov obsahujúcich azbest boli vydané 3 rozhodnutia. 
V dvoch prípadoch išlo o odstraňovanie AZC rúr v SE, a.s. Bratislava – EVO Vojany, v jednom 
prípade išlo o odstraňovanie AZC rúr v bytovej jednotke. Počas vlastných prác pri odstraňovaní 
AZC rúr v bytovej jednotke bola zamestnancami RÚVZ – odd. PPL vykonaná previerka, pri 
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ktorej bolo zistené, že sú dodržané podmienky pre prácu s materiálmi obsahujúcimi azbest podľa 
schváleného plánu práce a technologického postupu. Okrem toho  v 3 prípadoch bola 
pripomienkovaná projektová dokumentácia pre územné konanie, ktorá riešila rekonštrukčné 
práce, vrátane odstraňovania eternitových striech. Previerky zamerané na kontrolu dodržiavania 
podmienok pre prácu s karcinogénnymi látkami podľa NV SR č. 356/2007 Z. z. v znení NV SR 
č. 301/2007 Z. z. boli vykonané na 14 pracoviskách.  

        V okresoch Michalovce a Sobrance evidujeme teda celkom 116 zamestnancov (z toho je 92 
žien), ktorí pri práci prichádzajú do kontaktu s karcinogénmi, resp. zabezpečujú ich skladovanie, 
avšak rizikové práce   sú evidované u 58 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 2008 bola 14 784 kg. V 3 kategórii sú evidovaní 4 výrobní zamestnanci - muži. 
        2.   SVP, š.p. Košice - Laboratórium Michalovce – Na tomto pracovisku pri analýzach sú 
používané karcinogény: chroman draselný – 12,5g, chlorid kobaltnatý – 3g, síran kobaltnantý –
10g, chloroform (karcinogén 3 kategórie) – 3,5 l 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 dvoch pracoviskách – laboratóriách, ktorého ročná spotreba 
v roku 2008 je 140,0g, zostatok na sklade je 460g. S uvedeným karcinogénom prichádza do 
priameho kontaktu celkom 10 zamestnancov, z toho je 9 žien. Firma vypracovala prevádzkový 
poriadok a posudok o riziku, na základe ktorého boli zamestnanci zaradení do 2 kategórie a preto 
nie sú evidované v riziku chemickej karcinogenity.  
        4. Nemocnica  s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, n. o. Michalovce -  oddelenie 
klinickej onkológie - používané chem. karcinogény – cytostatika, ročná spotreba je 2 260 
932mg. 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.  
     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, podľa údajov vrchnej sestry majú týchto dostatok.        
         5.  Eurovia – Cesty, a.s. Košice – Obaľovačka Zbudza – Na uvedenom pracovisku je pri 
analýzach používaný trichlóretylén, ročná spotreba 40, zostatok je 10 l. litrov. S uvedenou látkou 
pracujú 2 zamestnanci, z toho je 1 žena. Na pracovisku laboratória bola vykonaná objektivizácia 
faktorov v pracovnom ovzduší RÚVZ Košice. Z protokolov merania vyplýva, že sú dodržané 
TSH pre trichlóretylén a preto sú zamestnanci zaradení na základe posudku o riziku do 2 
kategórie a boli vyradení z evidencie rizikových prác. 
          6.  Chemko, a.s. Priemyselná 720, Strážske –V tejto spoločnosti sú skladované zvyšky 
PCB – 500 ton tuhých zvyškov a 4 m-3 tekutých PCB. Kontrola skladovania je vykonávaná 1x 
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týždenne  1 zamestnankyňou, o kontrolách je vedená evidencia. S uvedenými látkami 
pracovníčka teda neprichádza do priameho kontaktu. 
         7.  TP2, s.r.o. Strážske – ide o spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou spoločnosti 
Energetika, s.r.o. Strážske. V laboratóriu tejto firmy je pri analýzach používaný chroman 
draselný, ročná spotreba 350g, zostatok 3350g. S chromanom draselným pracujú dve 
zamestnankyne, ktoré sú zaradené do 2 kategórie. 
              8.   Chemza, a.s. Priemyselná 720, Strážske -  V roku 2008  došlo k organizačnej 
zmene a do spoločnosti Chemza, a.s. boli zaradení pracovníci OMK, ktorí v roku 2007 boli 
zamestnancami spoločnosti Chemko, a.s. Strážske. V roku 2008 sa v spoločnosti Chemza 
používali pri analýzach tieto karcinogény a mutagénny: dichroman draselný 1199g (zostatok 
28 574g), oxid chrómový1400g, chroman draselný 32,0g (zostatok 9 688,0g), benzén 4000ml, 
bromičnan draselný 67,2g (zostatok 5556,8g), dusičnan olovnatý (mutagén 1 kategórie) 58,3 
(zostatok 9519,7g). S uvedenými látkami pracuje celkom 27 zamestnancov, z toho je 20 žien. 
Z tohto počtu zamestnancov 6 laborantiek, ktoré pri analýzach používajú 6-mocný chróm sú na 
základe posúdenia rizika zakategorizované v 3 kategórií rizikových prác. 
             9. ORCUS MAG, s.r.o. Námestie slobody 2, Sobrance – Drevovýroba - prach 
z tvrdého dreva dub – ročná spotreba dreva 105m3 , zostatok 46 m3 . Prach z tvrdého dreva buk 
– spotreba 417 m3 , zostatok 76 m3 . Na pracovisku pracujú 11 zamestnanci, z toho sú 3 ženy. 
Zamestnanci sú na základe meraní a posúdenia rizika zaradení do 2 kategórie prác. 
           10.  SE, a.s. Bratislava  - Elektrárne Vojany, závod – pracovisko odd. chémie E 1170 – 
laboratórium. Pracuje tu 5 laborantiek, používaný chemický karcinogén dvojchroman draselný, 
ročná spotreba 400g, zamestnankyne sú zaradené do 2 kategórie. 
        11. Nafta a.s. Gbely, závod Michalovce – pracovisko laboratórium, používaný karcinogén 
chroman draselný, spotreba 15g, počet zamestnancov – 1 laborantka, nie je evidovaná v riziku 
chemickej karcinogenity. 
       12. Gazeptrol Group, s.r.o. Košice - Destilačná jednotka gazolínu Senné. Pracovisko bolo 
uvedené do prevádzky v mesiaci december 2008. Používaný chemický karcinogén – dichroman 
draselný, zásoba 1kg.   
     Prehľad spotreby chemických karcinogénov za rok 2008 v okresoch Michalovce a Sobrance je 
uvedený v tabuľke č. 6. 
Znižovanie psychickej pracovnej záťaže.  
 
         V roku 2008 k 31.12 neboli sme oslovení žiadnou organizáciou na prehodnotenie 
psychickej záťaže. V rámci výkonu ŠZD pri previerkach v dvoch predajniach s čínskym tovarom  
však boli vyplnené zamestnancami dotazníky so zameraním na psychickú záťaž zamestnancov.   
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 diagnóz. 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 31.12.2008 sme v okresoch Michalovce a Sobrance prešetrovali celkom 29 podozrení na  
choroby z povolania, z toho v 26 prípadoch išlo o DNJZ a v 1 prípade o kombinované ochorenie 
– DNJZ + porucha sluchu z hluku – hypacusis. Jednotlivé oznámenia o prešetrení podozrení na 
choroby z povolania sú zasielané na FNsP - KPL Košice, RÚVZ  Košice - odbor PPL a ÚVZ SR 
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- odbor PPL. Šetrení podozrení na choroby z povolania z DNJZ sa zúčastňujú zástupcovia 
zamestnávateľa, zamestnancov, prešetrovaní pracovníci a v roku 2008 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 sme zatiaľ obdržali  v 17 prípadoch, z toho v 8 prípadoch išlo 
o ochorenia, ktoré boli prešetrované v roku 2007 a v 9 prípadoch o choroby z DNJZ prešetrované 
v roku 2008. 

Pri prešetrovaní podozrenia 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.   

       Vo firme Zekon, a.s. Michalovce evidujeme rizikové práce s rizikovým faktorom DNJZ 
v profesii šička  v 3 kategórii  s celkovým počtom 151 exponovaných zamestnancov. 

       Najväčší výskyt podozrení na ochorenie z DNJZ je v strojárskom priemysle – 11 podozrení, 
5 v textilnom priemysel, kde je zarátaná aj 1 CHzP v profesii šitie jutových vriec, 2x 
v stavebníctve,  1x v poľnohospodárstve, 4 vo výrobných družstvách, 1 v odvetví palivá 
a energetika, 1x v službách, 2x v chemickom priemysle. Opakovaný výskyt podozrení na CHzP z 
DNJZ bol zaevidovaný v spoločnosti YWTS, s.r.o. Michalovce – 8x v profesii formovačka 
a zváračka. Vzhľadom na uvedený výskyt prebehlo pracovné rokovanie v spoločnosti Yazaki 
Wiring Technologies Slovakia, s.r.o. Michalovce, ktoré bolo zamerané na pracovné podmienky 
na pracovisku stredná výroba – pracovisko zvárania a pracovisku konečná výroba – montáž 
kabeláže, kde boli opakovane prešetrované podozrenia na CHzP z DNJZ. Na základe tohto 
rokovania zamestnávateľ prostredníctvom PZS zabezpečil hodnotenie a posúdenie rizík, 
a následne realizoval opatrenia na uvedených pracoviskách – pracovisko strednej výroby bolo 
zrušené, na pracovisku konečnej výroby bol nekonečný pohyblivý pás nahradený pevnými 
doskami, na ktorých sa vykonáva montáž kabeláže, ďalej pod nohy zamestnancov boli dodané 
podložky, čím sa odstránilo dvíhanie rúk pri práci nad pracovnú rovinu, zamestnanci boli 
preškolení a informovaní o správnych pracovných návykoch. Opakovaný výskyt bol ďalej 
evidovaný v spoločnosti Zekon, a.s. Michalovce – 3 prípady v profesii šička a 4 prípady v Odeta 
– v.d. Michalovce – 2x profesia majsterky, 1x skladníčka a 1x šička.  Súvislosť s vykonávanou 
prácou bola vyslovená v 16 prípadoch, v 10 prípadoch nebola potvrdená súvislosť a v 2  
prípadoch nebolo zaujaté stanovisko pre rozporné údaje od zamestnávateľa a prešetrovanej 
zamestnankyne. Prehľad všetkých prešetrovaných podozrení na CHzP je uvedený v tabuľke č. 7.  

Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenie zdravia z práce so zameraním na ochorenie chrbtice.  

V roku 2008 k 31.12.2008 sa v okresoch Michalovce a Sobrance nevyskytlo podozrenie 
na chorobu z povolania na iné poškodenie zdravie z práce s ochorením chrbtice. 
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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 16 organizáciách na 53 
pracoviskách a 114 pracovných miestach. Hodnotenie pracovných podmienok pri práci so 
zobrazovacími jednotkami bolo teda vykonané v Energetika, s.r.o. Strážske, Daňový úrad 
Sobrance, SE, a.s. EVO Vojany, Diakol, s.r.o. Strážske, NsP Michalovce – výpočtové stredisko, 
Agroprodukta, a.s. Veľké Kapušany, Chemza, a.s. Strážske, VSE, a.s. Topoľany, Plynroz, a.s. 
Sobrance, SEPS, a.s. prevádzka Veľké Kapušany, TP2, s.r.o. Strážske, Onte Slovakia, s.r.o. 
Orechová, Hanke Crimp Technik, s.r.o. Michalovce, Syráreň Bel Slovensko, a.s. Michalovce, 
HUK-SK, s.r.o. Sobrance a Zekon, a.s. 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. Podľa zák. č. 355/2007 Z. z. bolo rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva 
nariadené vykonanie mimoriadnych preventívnych lekárskych prehliadok firme Yazaki Wiring 
Technologies Slovakia, s.r.o. Michalovce, celkom u 180 zamestnancov- očné vyšetrenie. Ide 
o zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami a ktorí udávali potiaže v súvislosti 
s vykonávanou prácou – bolesti očí, slzenie, pálenie. V súčasnosti tieto PLP prebiehajú s tým, že 
termín splnenia je do 31.1.2009.  
 
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 vykonávaný na základe 
spracovaného harmonogramu previerok pre rok 2008, so zameraním na kontrolu plnenia 
jednotlivých NV SR, ktoré sú kontrolované zamestnancami odd. PPL v rámci plnenia 
predchádzajúcej úlohy. V roku 2008 zamestnanci odd. PPLaT vykonali celkom 861 
previerok v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, z toho bolo 157 previerok na 
pracoviskách s evidovanými rizikovými prácami. V uvedenom počte sú zahrnuté aj 
previerky so zameraním na kontrolu jednotlivých NV SR a vyhlášok upravujúcich 
pracovné podmienky. Okrem vyššie uvedeného počtu evidujeme ďalších 568 výkonov, ktoré 
zahŕňajú konzultácie, žiadosti vybavované podľa § 13 zák. č. 355/2007 Z. z., integrované 
povoľovania, činnosť v oblasti závažných priemyselných havárií a pod.   
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 2008 pokračoval trend v zabezpečovaní PZS zamestnávateľmi, 
a to hlavne v organizáciách, v ktorých evidujeme rizikové práce. K 31.12.2008 39 firiem zo 
45, v ktorých evidujeme rizikové práce, má zabezpečený výkon pracovnej zdravotnej 
služby zmluvnou formou. Zostávajúcich 6 firiem sú podniky s menším počtom 
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zamestnancov a v súčasnosti v nich prebiehajú výberové konania na zabezpečenie 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 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 prác. PZS je postupne spracovávaná kategorizácia prác 
a hodnotenie a posudzovanie rizík. Situácia v úrovni zdravotného dohľadu nad pracovným 
prostredím je t. č. vo väčšine prípadov v štádiu vykonávania auditov, pričom ale 
v niektorých firmách už boli na základe posúdenia rizík PZS zamestnávateľmi realizované 
opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok (napr. v spoločnosti Yazaki Wiring 
Technologies Slovakia, s.r.o. Michalovce boli upravené pracovné miesta na montáži 
kabeláže, v spoločnosti Ebster SK, s.r.o. Michalovce prebieha posudzovanie prác 
s bremenami a pod.). 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 
vykonávajúcich 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 31.12.2008 evidujeme celkom 330 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 
a 6 neštátnych zdravotníckych zariadení – praktickí lekári s celkovým počtom 
zamestnancov 12 z toho je 10 žien.  

 

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 

7 58 46 

Dodávateľským 
spôsobom 

284 15 392 6810 

PZS nemajú 1229 9138 7170 
Spolu 1520 24588 14026 
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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 8345 2564 

PZS nemajú 6 192 88 
Spolu 45 8537 2652 
 

 

 

Prehľad organizácií používajúcich pri práci VJLaP a JLaP v okresoch Michalovce 
a Sobrance za rok 2008 

RÚVZ Michalovce                            tab.č.5 
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 
  Nuodex 

2. Diakol, s.r.o. Strážske Metanol 
  Formaldehyd 

3. Chemza, a.s. Strážske Metanol 
  Formaldehyd 
  Fenol 
  Dichroman draselný 
  Síran ortuťnatý 
  Ortotolidín 
  Chlórid barnatý 
  Kyselina flurovodíková 
  Azid sodný 
  Jodid ortuťnatý 
  Oxid chrómový 
  1,10 Fenantrolín 
  Chroman draselný 
  Benzén 
  Nitroprusid sodný 
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  Selén 
  Dibutylftalát 
  Allyltiomočovina 
  Bromičnan draselný 
  Dusičnan olovnatý 
  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 Dichroman draselný 
7. VVaS, závod Michalovce Dichroman draselný 
8. SVP, š.p. OZ Košice –laboratórium 

Michalovce 
Dvojchroman draselný 

  Síran kobaltnatý 
  Chlórid kobaltnatý 
  Chlórofom 

9. TP2, s.r.o. Strážske Chroman draselný 
10. Nafta, a.s. Gbely, závod Michalovce Chróman draselný 
11. DJG Senné  Dichroman draselný 

  Síran ortuťnatý 
12. Mangini, s.r.o. Sobrance Fostoxín 
13. Eurovia –Cesty, a.s. Košice-

Laboratórium Zbudza 
Trichlóretylén 

14. NsP  n.o. Michalovce Ferokyanid draselný 
  Azid sodný 
  Formaldehyd 
  Metanol 
  Kyanid draselný 
  Dusičnan ortuťnatý 
  Dusitan sodný 
  Fluorid sodný 
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Prehľad spotreby chemických karcinogénov za rok 2008 v okresoch Michalovce a Sobrance 
RÚVZ Michalovce                             tab.č.6 

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 

 
celkom/ženy 

Množstvo 
spotrebovaných 

látok/rok** 

Ebster, s.r.o. 
Michalovce 

Etylénoxid 2 5/1 14 784kg 

 SVP,š.p. 
Košice –
Laboratóriu
m 
Michalovce 

Dichroman draselný 
Chlorid kobaltnatý 
Síran kobaltnantý 
Chloroform 
Chroman draselný 

2 
2 
2 
3 
2 

2/2 61,29g 
3,0g 
10,0g 
3,5 l 
12,5g 

VVS, a.s. 
závod 
Michalovce 

Dichroman draselný 2 10/9 140,0g 
460g – zostatok 

NsP 
Michalovce 

Cytostatika 
 

2 
 

48/45 2 260 932mg 

Eurovia-
Cesty, a.s. 
Obaľovačka 
Zbudza 

Trichlóretylén 2 2/1 40 litrov 

Chemko, a.s. 
Strážske 

PCB 
 
 

2 
 
 

1/1 
 
 

500ton+4m3 
kondenzátu 

 
TP2, s.r.o. 
Strážske  

Chroman draselný 2 2/2 350g 
3350g zásoba 

Chemza, a.s. 
Strážske 

Dichroman draselný 
 
Oxid chrómový 
Chroman draselný 
 
Benzén 
Bromičnan draselný 
 
Dusičnan olovnatý 
 
 
 

2 
 
1 
2 
 
1 
2 
 

1-mutagén 

27/20 
 

22/18 
 

1199g (zásoba 
28 574g) 

1400g-zásoba 
32,0g (zásoba 

9688,0g) 
4 000ml 

67,2g (zásoba 
5556,8g) 

58,3g(9519,7g 
zásoba) 

 

ORCUS 
MAG, s.r.o. 
Sobrance 

Prach z duba 
Prach z buka 

1 
1 

11/0 105m3  

417m3  

SE, a.s. 
Elektrárne 
Vojany  

Dichroman draselný 2 5/5 400g 
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Nafta, a.s. 
Gbely – 
závod 
Michalovce 

Chroman draselný 
 
 

2 1/1 15g (zostatok 
235g) 

Gazpetrol 
Group, 
s.r.o.Košice - 
DJG Senné 

Dichroman draselný 2 2/2 1000g 

* 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 2008 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.  
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Prehľad prešetrených podozrení na choroby z povolania za rok 2008 v okresoch 
Michalovce a Sobrance 

 RÚVZ Michalovce       tab.č.7 
Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania 

Číslo 
položky 
zoznamu 

Diagnóza Organizácia Profesia 
Záver 

prešetrenia
S / N* 

29 
Epicon.ul
n.bil.,Sy.
can.carpi 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička-žehlenie S 

29 

Epicondy
litis 

ulnaris 
l.dx. 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

29 

Epicond.
rad.et.ul
n.,Impin
gement 
subacro

miale 
bilat. 

Zekon a.s. 
Michalovce Šička S 

 

29 

Syn.canal
is 

carpiInpi
ngement 

bilat. 

IN-STAV, s.r.o. 
Michalovce Stavebný robotník N 

29 

Syn.canal
is carpi 

bilat.,Epi
cond. 
bilat. 

Odeta –v.d. 
Michalovce Šička S 

29 
Sy.canali
s carpi, 
epicond. 

Odeta-v.d. 
Michalovce Skladníčka S 

29 

Sy. 
canalis 
carpi 

bilat.,Epi
cond. 
rad. et 

uln. bilat.  

Odeta – v.d. 
Michalovce Majsterka N 

29 

Epicon.r
ad. et 
uln., 

Syn.canal

Odeta –v.d. 
Michalovce 

Majsterka-šitie 
vzoriek - 
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is carpi 

29 

Epicon. 
radialis 
humeri, 

Syn.canal
is carpi 

Kerko, a.s. –závod 
Michalovce Robotníčka N 

 

       29 

Epicon. 
rad. 

humeri, 
Sy. 

canalis 
carpi 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Kontaktovačka 

S 
 
 

       29 

Syn.can. 
carpi, 
Epic. 

rad. et 
uln. l.dx., 
Tendova

ginítis 
dig. l. 
utrq..  

YWTS,s.r.o. 
Michalovce 

Testovanie 
káblových zväzkov S 

       29 

Epicon.r. 
et ul. 

bilat.,Art
rosis 

acromioc
lav. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Robotníčka  S 

       29 

Epicon. 
radialis 

humeri,P
HS 

bil.,Syn.c
analis 

carpi bil. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Formovačka S 

 

29 
Syn.canal
is carpi 

bil. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

Robotníčka – 
strihanie vodičov S 

29 
Epicond. 
ulnaris 

l.dx. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Zváračka S 

29 

Syn.canal
is carpi, 
Tendova

ginitis 
l.dx. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Formovačka S 
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29 

Syn.canal
is capri 
bilat., 

Epicon.r
ad. hum. 

bilat. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce Zváračka - 

       29 

Epicond.
rad. et 

uln. l.dx., 
Syn.canal
is carpi 

l.dx. 

Jukos, s.r.o. Bežovce Šička S 
 

       29 

Epicod.r
ad. et 

ulnaris 
bil., 

Artrosis 
acromioc
lav. Bilat.  

4 ZŠ Michalovce Pomocná kuchárka N 

       29 

Syn. 
canalis 
carpi 
bilat. 

Energoslužby, a.s. 
Trnava Kuchárka N 

 

       29 

Epicon.r
ad.et uln. 
bil.,Syn.c

analis 
cubiti 

bil., Syn. 
canalis 

capri bil. 

LLEMI Slovakia, 
s.r.o. prevádzka 

Strážske 
Skladníčka N 

 

       29 

Epicon. 
rad. et 
ulnaris 
l.dx., 

Syn.canal
is capri 

l.dx. 

Firma L. Polák 
Michalovce – šitie 

poťahov 
Šička S 

       29 

Syn. 
canalis 
carpi 
l.dx., 

Epicond. 
rad. et 

uln. hum. 

Casspos, a.s. závod 
zest Michalovce Kuchárka N 

29 Epinod. Unomedical, s.r.o. Operátorka N 
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radialis 
et uln. 
hum. 
bilat., 

Syn.canal
is carpi 

l.dx. 

Michalovce 

29 

Epinod. 
radialis 
et uln. 
hum. 
bilat., 

Syn.canal
is carpi 

Unomedical, s.r.o. 
Michalovce Operátorka N 

 

29 

Syn.canal
is carpi 

bil.,Epico
n.rad.hu

meri 
bilat. 

Firma 
Š.Karandušovský 

Udavské 
Skladníčka N 

24 
Vírusová 
hepatitíd
a typ A 

NsP ŠK Michalovce Zdravotná sestra S 
 

38+29 

Susp. 
porucha 
sluchu 

z hluku, 
DNJZ 

DONA, s.r.o. Veľké 
Revištia Traktorista S 

 

47 

Iné 
poškoden

ie 
zdravia – 
hepatopa

tia typ 
steatofibr
biochem. 
aktívna 

Agrocentra, a.s. 
Michalovce Vodič N 

 

 
* Záver prešetrenia príčinnej súvislosti vykonávanej práce, resp. pracovných podmienok so 
vznikom poškodenia zdravia 
S – poškodenie zdravia súvisí s vykonávanou prácou 
N - poškodenie zdravia nesúvisí s vykonávanou prácou 
Bez záveru – spoločnosť bola v čase šetrenia už zrušená, taktiež boli zrušené pracoviská  
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Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese MICHALOVCE za rok 2008  - 
 podľa prevažujúcej činnosti – v organizáciách 

(v  prepočte na 100 000 poistencov) 
(I.stupeň triedenia – podľa ISIC) 

 
Tabuľka č. 1 

Počet exp. pracovníkov 
 

Prevažujúca činnosť 

celkom žien 

Prepočet  na 
100 000 poistencov 

A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné 
hospodárstvo  8 1  

C Ťažba nerastných surovín  158 4  

D Priemyselná výroba 1232 357  

E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 152 2  

F Stavebníctvo 5 2  

G Veľko a maloobchod, oprava motor. vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru  10 5  

N Zdravotníctvo a sociálna staroslivosť 87 80  

O Ostatné verejné, sociálne a osobné služby  9 0  

S  P O L U 1661 451  
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Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese MICHALOVCE za rok 2008  - 
 podľa druhu a kategórie rizikových faktorov  

(I.stupeň triedenia – podľa ISIC) 
 

Tabuľka č. 2 

Počet exp. 
pracovníkov 3. kat. 4. kat. 

Faktor 

celkom žien celkom žien celkom žien 

Prach 344 22 335 21 9 1

Hluk 1150 175 970 167 180 8

Chemické látky 223 32 223 32 0 0

Chemické karcinogény 58 51 58 51 0 0

Dermatotropné látky 112 19 112 19 0 0

Ionizujúce žiarenie 19 8 19 8 0 0

Elektromagnetické žiarenie  19 0 19 0 0 0

Infekcie 23 23 23 23 0 0

Jednostr.nadmerné dlhodobé zaťaženie  151 151 151 151 0 0

Nešpecifické faktory 155 4 155 4 0 0
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Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese MICHALOVCE za rok 2008  - 
 podľa druhu a kategórie rizikových faktorov  

(II.stupeň triedenia) 
 

Tabuľka č. 3 

Počet exp. 
pracovníkov 3. kat. 4. kat. 

Faktor 

celkom žien celkom žien celkom žien 

Elektromagnetické žiarenie  19 0 19 0 0 0

Infekcie 23 23 23 23 0 0

Jednostr.nadmerné dlhodobé zaťaženie  151 151 151 151 0 0

Prach dráždivý /irit./ 41 9 32 8 9 1

Prach fibrogénny  177 5 177 5 0 0

Dym zo zvárania 117 7 117 7 0 0

Prach s nešpec. účinkom  9 1 9 1 0 0

Hluk premenný 1026 110 846 102 180 8

Hluk ustálený 124 65 124 65 0 0

Chemické látky – agrochemikálie 11 1 11 1 0 0

Chemické látky - zmes 212 31 212 31 0 0

Karcinogén podozrivý 52 45 52 45 0 0

Karcinogény vo výrobnom procese  6 6 6 6 0 0

Dermatotrop. látky - akneigénne 6 0 6 0 0 0

Dermatotrop. látky – kožný alergén 106 19 106 19 0 0

Ionizujúce žiarenie v zdravotníctve 12 8 12 8 0 0

Ionizujúce žiarenie v priemysle  7 0 7 0 0 0

Nešpecifický faktor – mikroklíma  155 4 155 4 0 0
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Prehľad počtu exponovaných v rokoch 2007 a 2008 v okrese MICHALOVCE 
 
 

Tabuľka  č. 4 

Rok  2008 Rok 2007 Zmena 

Počet 3. kategória 4.kategória Počet 3. kategória 4.kategória Počet 3. kategória 4.kategória 
Rizikový faktor 
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Prach 344 22 335 21 9 1 352 19 343 19 9 0 -8 +3 -8 +2 0 +1

Hluk 1150 175 970 167 180 8 1051 169 866 161 185 8 +99 +6 +104 +6 -5 0

Elektromagn. 
žiarenie 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chemické látky 223 32 223 32 0 0 253 44 253 44 0 0 -30 -12 -30 -12 0 0

Chemické 
karcinogény 58 51 58 51 0 0 51 45 51 45 0 0 +7 +6 +7 +6 0 0

Dermatotropné 
látky 112 19 112 19 0 0 98 11 98 11 0 0 +14 +8 +14 +8 0 0

Ionizačné 
žiarenie 19 8 19 8 0 0 20 8 20 8 0 0 -1 0 -1 0 0 0

Infekcie  23 23 23 23 0 0 24 19 24 19 0 0 -1 +4 -1 +4 0 0

JNDZ 151 151 151 151 0 0 159 159 159 159 0 0 -8 -8 -8 -8 0 0

Nešpecifik. 
Faktory 155 4 155 4 0 0 155 4 155 4 0 0 0 0 0 0 0 0
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Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese SOBRANCE za rok 2008  - 

 podľa prevažujúcej činnosti – v organizáciách 
(v  prepočte na 100 000 poistencov) 

(I.stupeň triedenia – podľa ISIC) 
 

Tabuľka č. 1a 

Počet exp. Pracovníkov 
 

Prevažujúca činnosť 

celkom Žien 

Prepočet  na 
100 000 poistencov 

A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné 
hospodárstvo  14 0  

D Priemyselná výroba 26 0  

N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 3 3  

O Ostatné verejné, sociálne a osobné služby  10 0  

S  P O L U 53 3  

 
 
 

Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese SOBRANCE za rok 2008  - 
 podľa druhu a kategórie rizikových faktorov  

(I.stupeň triedenia – podľa ISIC) 
Tabuľka č. 2a 

Počet exp. 
pracovníkov 3. kat. 4. kat. 

Faktor 

celkom žien celkom žien celkom Žien 

Prach 14 0 14 0 0 0

Hluk 40 0 34 0 6 0

Chemické látky 10 0 10 0 0 0

Infekcie 3 3 3 3 0 0
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Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese SOBRANCE za rok 2008  - 

 podľa druhu a kategórie rizikových faktorov  
(II.stupeň triedenia) 

 
Tabuľka č. 3a 

Počet exp. 
pracovníkov 3. kat. 4. kat. 

Faktor 

celkom žien celkom žien celkom žien 

Infekcie 3 3 3 3 0 0

Prach dráždivý /irit./ 2 0 2 0 0 0

Dym zo zvárania 6 0 6 0 0 0

Prach s nešpec. účinkom  6 0 6 0 0 0

Hluk premenný 40 0 34 0 6 0

Chemické látky – agrochemikálie 10 0 10 0 0 0
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Prehľad počtu exponovaných v rokoch 2007 a 2008 v okrese SOBRANCE 
 
 

Tabuľka  č. 4a 

Rok  2008 Rok 2007 Zmena 

Počet 3. kategória 4.kategória Počet 3. kategória 4.kategória Počet 3. kategória 4.kategória 
Rizikový faktor 
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Prach 15 0 15 0 0 0 14 0 14 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0

Hluk 58 0 50 0 8 0 40 0 34 0 6 0 -18 0 -16 0 -2 0

Vibrácie 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -13 0 0 0

Chemické látky 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ionizačné 
žiarenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infekcie  2 2 2 2 0 0 3 3 3 3 0 0 +1 +1 +1 +1 0 0
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Oddelenie epidemiológie  : 

 
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.   
 
V súvislosti s plnením tejto úlohy bolo vykonaných v uvedenom období  169 kontrol 
 

o kontrola dodržiavania očkovacieho kalendára pre pravidelné povinné očkovanie detí 
a dospelých v roku 2007, plán očkovania na rok 2008: 88 

o  kontrola zaočkovanosti detí v NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance,  
zameraná na očkovanie detí nar. v r. 2001 proti DiTePer, 1995 proti DT 
a poliomyelitíde, 1997 proti morbilám, mumpsu, ružienke a VHB: 32 

o  v NZZ pre dospelých v okrese Michalovce a Sobrance bola vykonaná cielená 
kontrola očkovania proti tetanu u osôb v ročníkoch narodenia určených v pláne 
očkovania : 17 

o  administratívna kontrola očkovania detí v uvedených ročníkoch narodenia za obdobie 
od 1.9.2007 do 31.8.2008 v NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance: 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. 

  
 Výsledky kontroly očkovania u všetkých druhov pravidelného očkovania sú na 

celookresnej úrovni priaznivé, v okrese Michalovce a Sobrance neklesla zaočkovanosť 
u žiadnej nákazy pod 95 %. V čase administratívnej kontroly boli všetky nedostatky týkajúce 
sa očkovania detí prejednané s príslušnými pediatrami s uvedením termínov doočkovania 
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všetkých restov. V uvedenom období neboli zistené závažné nedostatky v evidencii, 
dokumentácii a vo výkone očkovania. 

 
 V súvislosti s realizáciou kampane euroregiónu SZO, s názvom Európsky imunizačný 
týždeň, ktorá prebiehala v dňoch 21.4. – 25.4.2008, odborní zamestnanci oddelenia 
epidemiológie RÚVZ Michalovce vykonali tieto aktivity v rámci predmetnej kampane: 
 
      A. Spolupráca so samosprávou 

 
1. V čase od 21.4. – 25.4. 2008 – odvysielanie odborného článku „Je potrebné 
 pokračovať v očkovaní?“, v rámci vysielania mestských rozhlasových relácií 
 v mestách: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany, Strážske (prostredníctvom 
 Mestských kultúrnych stredísk) 
2. Elektronickou poštou zaslaný odborný článok „Je potrebné pokračovať v očkovaní?“ 
 starostom obcí v okrese Michalovce a Sobrance. Spolu bolo oslovených 89 Obecných 
 úradov v okrese Michalovce a Sobrance. 
3. Kampaň v Domovoch dôchodcov a Domovoch sociálnych služieb – beseda 
 a distribúcia informačných letákov – edukácia o očkovaní proti chrípke, 
 pneumokokovým infekciám, tetanu – navštívené 5 Domovov dôchodcov (Michalovce, 
 Veľké Kapušany, Strážske) a 1 Domov sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou. 
 
B. Médiá 
 
1. Odborný článok na tému: „Je potrebné pokračovať v očkovaní?“ 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.  beseda o očkovaní a o jeho význame, vrátane distribúcie informačných letákov – 

Špeciálna základná škola Veľké Kapušany, Základná škola Angi mlyn Michalovce 
(špeciálna trieda), Základná škola Strážske (špeciálna trieda)  –   edukácia o očkovaní 
 proti  vírusovej hepatitíde, pneumokokovým infekciám, chrípke, karcinómu  
krčka   maternice – 3x 

 Na tejto edukácii sa aktívne podieľali aj komunitní pracovníci, ktorí pôsobia pri 
 RÚVZ  Michalovce. 
2. prednáška „všetko o očkovaní“ + informácia o prebiehajúcej kampani SZO – Stredná 
 zdravotnícka škola Michalovce – MUDr. Stašková J., MPH 
 
D. Široká verejnosť 
 
1. propagácia vlastných edukačných materiálov –  Pošta, polikliniky, NsP Š.Kukuru 
 Michalovce, n.o. (čakárne v priestoroch detského a  infekčného oddelenia), 
 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., čakárne NZZ pre deti a dorast v okrese 
 Michalovce a Sobrance, gynekologická ambulancia Strážske – 42x 
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  
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 v spolupráci s komunitnými pracovníkmi, ktorí pôsobia pri RÚVZ Michalovce – 
 rómske osady (Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany) - 4x 
E. Areál budovy RÚVZ Michalovce 
 
1. V čase od 21.4. – 25.4.2008 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 pneumokokom u detí, možnosti očkovania proti karcinómu krčka 
 maternice, ale aj možnosti očkovania zdravotníckych pracovníkov proti vírusovej 
 hepatitíde typu A.- 11x 
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 
 

Informačné letáky v štátnych zdravotníckych zariadeniach v okrese Michalovce a Sobrance. 
V rámci vakcinačnej poradne boli poskytnuté informácie o očkovaní aj zamestnancom 
zdravotníckych zariadení (očkovanie proti tetanu a diftérii,  očkovanie zdravotníckych 
pracovníkov proti VHA). 
 
 V skupine nákaz preventabilných očkovaním sme zaznamenali v okrese  Sobrance 1 
ochorenie na pertussis u riadne očkovanéj študentky SŠ, r. nar. 1990. Ochorenie bolo 
potvrdené klinicky a serologicky (2. vzorky). Bolo hlásené 1 ochorenie na hemofilovú 
meningitídu u neočkovaného dieťaťa r. nar. 1998, bytom Trhovište. Ochorenie potvrdené 
klinicky a kultivačne /likvor + HK – Haemophilus influenzae/. U ostatných nákaz (parotitída, 
rubeola, tetanus, poliomyelitída, diftéria, morbilli, VHB)  výskyt nulový.  
   
 V období od 1.1.2008 do 31.12.2008 bola odbornými zamestnancami oddelenia 
epidemiológie  priebežne poskytovaná poradenská a bezplatná konzultačná činnosť 
v problematike imunizácie, prednášky na tému pravidelné povinné očkovanie detí 
v SR v rámci projektu RÚVZ Michalovce „Čakáme na bociana“/. Spolu: 51x 
 
Oddelenie 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 : 
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V apríli 2008 sme verejnosti z príležitosti  Svetového dňa zdravia, ktorý sa niesol v hesle  
„Ochrana zdravia pred klimatickými zmenami“ sprístupnili informácie o zdravom životnom 
štýle nasledovným spôsobom : 

- od 1.apríla 2008 v infotexte mestskej televízie MISTRAL TV Michalovce bol 
zobrazený článok k tejto udalosti zameraný na výklad hesla SDZ s uvedením aktivít 
na 7. a 8. apríl 2008 

- od 1.apríla 2008 v mestskom rozhlase Michalovce a Sobrance bol 1 x denne čítaný 
článok o téme a výklade hesla SDZ 2008 

- v spravodajstve mestskej TV Mistral bola v predstihu – 3.apríla 2008 zaradená čítaná 
správa ako avízo na tento deň 

- v deň 7.apríl 2008 sa v centre mesta Michalovce – v pešej zóne uskutočnila akcia 
RÚVZ Michalovce  v spolupráci s farmaceutickou firmou SPIRIG EASTERN, s.r.o. – 
výrobcom opaľovacích produktov počas ktorej študenti Strednej zdravotníckej školy 
Michalovce oslovovali verejnosť s minidotazníkmi, vysvetľovali im význam ochrany 
pred UV žiarením pomocou opaľovacích prostriedkov a rozdávali letáky, a edukačné 
materiály. 

- Pracovníci oddelenia podpory zdravia RÚVZ Michalovce počas tejto akcie ktorá 
trvala od 10,00 do 13,00 merali UV index v pešej zóne osobným UV metrom 
a demonštrovali verejnosti prítomnosť UV žiarenia a význam používania slnečných 
okuliarov 

- Akcia bola propagovaná v masmédiách : večerné spravodajstvo STV 1 (7.4.2008), 
mestská TV Mistral (3.4.2008 a 10.4.2008), TV Zemplín (10.4.2008), denník Korzár , 
Nový čas. 

- Počas tohoto dňa sa v priestoroch RÚVZ Michalovce uskutočnil Deň otvorených 
dverí,  ktorého sa aktívne  zúčastnili študenti Gymnázia v Michalovciach a Stredného 
odborného učilišťa cirkevného v Michalovciach. 

- Z príležitosti SDZ sa na druhý deň – 8.apríla 2008 v čase 10,00-12,00 uskutočnila 
identická akcia v meste Sobrance, počas ktorej pomáhali šíriť myšlienku SDZ študenti 
Gymnázia v Sobranciach. 

- Celá akcia bola zároveň propagovaná tiež ako Deň bez áut alebo Správajme sa 
ekologicky počas tohoto dňa, pričom bola verejnosť vyzvaná k prevencii 
poškodzovania ozónovej vrstvy Zeme. 

- Týždeň pred SDZ sa na webovej stránke RÚVZ Michalovce nachádzala výrazne 
označená uputávka na článok k tomuto dňu s presným uvedením miesta a času 
predmetných aktivít, s  ilustračnými fotografiami 

- Informačná tabuľa v exteriéri ale aj v interiéri budovy RÚVZ informovala verejnosť 
o SDZ, jeho obsahovej náplni ale aj o akcii Deň otvorených dverí 

 
Druhou rozsiahlejšou akciou pre verejnosť bola v máji 2008 celorepubliková súťaž 

„Prestaň a vyhraj“ v rámci ktorej sme informáciu o predmetnej kampani šírili v mestskej 
televízii Mistral Michalovce formou infotextu ale aj čítanej správy v týždennom 
spravodajstve, v lokálnom denníku Korzár a dvojtýždenníku mesta Michalovce Michalovčan. 
Koordinátori primárnej prevencie drogových závislostí na stredných aj základných školách 
okresu Michalovce obdržali inštrukcie k možnosti zapojenia sa študentov do súťaže. Tí, ktorí 
nedovŕšili vek 18 rokov, mohli prihlásiť svojich fajčiacich rodičov. Na RÚVZ Michalovce bol 
zhotovený leták k tejto kampani, ktorý tiež ilustroval nástenku v interiéri ako aj exteriéri 
budovy RÚVZ. Individuálne prihlášky dospelých záujemcov, ktoré obdržali v Poradni zdravia 
a boli umiestnené aj v čakárňach ambulancií a v priestoroch NsP Michalovce, boli odosielané 
do zlosovania priamo na adresu ÚVZ SR. 

Z príležitosti Dňa srdca v mesiaci september 2008 bola dňa 11.septembra 2008 
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v priestoroch MsKS Michalovce uskutočnená akcia pre širokú verejnosť, počas ktorej popri 
prednáške kardiológa pre laickú verejnosť pracovníci Poradne zdravia merali záujemcom 
krvný tlak, hodnoty celkového cholesterolu, a cukru z kapilárnej krvi pomocou Reflotronu. 
Ponuku využilo 46 klientov z radov laickej verejnosti. 

Zároveň k významným dňom vyhláseným WHO ako aj k témam o prevencii 
civilizačných chorôb určeným pre širokú verejnosť boli vyhotovené pútače a nástenky 
v interiéri budovy RÚVZ aj do info panelu na budove RÚVZ. 
 
4. Pripraviť a realizovať komplexný Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej 
komunity 
Plnenie : 
      Na základe metodického usmernenia gestora projektu ÚVZ SR, komunitní pracovníci v  
Programe podpory zdravia v znevýhodnenej rómskej komunite pokračovali v tomto roku od 
1. apríla. V období od 1. januára do 31. marca, pred ich  zapojením sa do plnenia programu, 
sme na RÚVZ spracovávali prezentácie z výsledkov Monitoringu zdravotného stavu 
a prieskumu životného štýlu obyvateľov segregovaných a separovaných komunít, ktoré boli 
odprednášané na VŠ seminári v Prešove, Celoštátnej konferencii AHS v Trenčíne a na VII. 
Červenkových dňoch preventívnej medicíny v Brusne a sú uverejnené v príslušných 
zborníkoch. Na základe záverov z monitoringu a prieskumu  sme vypracovali program 
cielenej zdravotno-výchovnej intervencie zameraný na výchovu a prípravu mladých tehotných 
mamičiek a ich manželov, na rodičovstvo pod názvom „ Tešíme sa na dieťatko“.   
1.apríla 2008, na základe príkaznej zmluvy, začali pracovať komunitní pracovníci. Výberové 
konanie sme nerealizovali, nakoľko všetky okolnosti týkajúceho sa programu sa nemenili 
a s prácou nasledovných komunitných pracovníkov sme boli spokojní:. 
Dana Banomová - komunita Angi Mlyn v Michalovciach 
Jana Piskorová - komunita Pri Laborci v Strážskom 
Zoltán  Batka , koordinátor - komunita Tehelňa vo Veľkých Kapušanoch. 
Ich úlohou bolo aj naďalej : 

• zabezpečovať šírenie  zdravotnej výchovy v komunite 
• podporovať vlastnú  zodpovednosť za zdravie 
• zvyšovať informovanosť a zdravotné uvedomenie 
• zabezpečovať komunikáciu medzi komunitou a RÚVZ, všeobecným lekárom, 

pediatrom, lekárom špecialistom (gynekológom) a iným zdravotníckym pracoviskom 
• podieľať sa na projektovej, prieskumnej a výskumnej  činnosti podľa pokynov 
• spolupracovať s komunitnými pracovníkmi iných zložiek. 

           Práca, ktorú komunitní pracovníci vykonávali bola riadená, kontrolovaná a pravidelne 
hodnotená pracovníkom oddelenia podpory zdravia, MUDr. Máriou Murárovou. zasielané  
Štyri dni v týždni komunitní pracovníci pracovali v osadách, ktoré im boli pridelené. 5. deň 
bol dňom administratívnym. Pracovali na RÚVZ. Zostavovali týždenné reporty, navrhovali 
plány činnosti, vkladali dáta do počítača, zostavovali mesačné prehľady o svojej činnosti, 
vyhotovovali všetky písomné a grafické práce potrebné k svojej činnosti. Mesačné správy boli 
zasielané koordinátorke programu dr. Vande Kráľovskej na ÚVZ SR.  Pri realizácii programu 
sme postupovali podľa metodických pokynov.  
 V hodnotenom období 

• Komunitní pracovníci boli očkovaní proti hepatitíde A očkovacou látkou VAQTA – 
50-, ktorú im poskytol ÚVZ SR 

• Komunitní pracovníci  okrem bežnej práce v osadách prezentovali svoju prácu v rámci 
Programu na oslavách Medzinárodného dňa Rómov vo Veľkých Kapušanoch. V rámci 
tohto dňa mali samostatné stanovište (stôl a panely) na ktorých propagovali realizáciu 
programu v rámci podmienok RÚVZ v Michalovciach. Merali krvný tlak, hovorili 
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o podpore zdravia a rozdávali zdravotno-výchovné letáky. Akcia bola spropagovaná 
na SR, TV2 a v TV Zemplín. 

• Druhou milou akciou boli aktivity s deťmi pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na 
ktorú, ale aj na iné letné, prázdninové aktivity boli zakúpené z prostriedkov Programu 
športové potreby a spoločenské hry. 

• Pripravovaný projekt pre budúce tehotné mladistvé mamičky „Tešíme sa na dieťatko“ 
sa nekonal pre nízky počet mladých, tehotných žien z osád. Pripravený projekt sa 
pokúsime zopakovať v nasledujúcich rokoch, ak budú priaznivé podmienky pre jeho 
realizáciu. 

• V hodnotenom období sme vypracovali na požiadanie ÚVZ SR „ Hodnotenie osád 
z hľadiska hygienického s požiadavkou o deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu“ 
Tieto prehľady sme vypracovali v spolupráci s pracovníkmi OE a OŽP RÚVZ. 

• Pre potreby ÚVZ SR sme vypracovali pripomienkový materiál k „ Hodnotiacej správe 
o výsledkoch 1. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na 
Slovensku v rokoch 2007 – 2008 

• a pripomienkový materiál k „ Návrhu 2. etapy Programu podpory zdravia 
znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015. Oba materiály Vláda 
SR schválila dňa 10. septembra 2008.  

• Z činnosti komunitných pracovníkov boli vypracovávané mesačné správy a pravidelne 
zasielané na ÚVZ SR. 

    Po zlyhaní realizácie projektu „ Tešíme sa na dieťatko“, sme sa rozhodli pre zdravotno-
výchovné pôsobenie na školskú mládež z príslušných osád. V letnom prázdninovom období 
sme pripravili zdravotno-výchovný program „Podpora zdravia“, ktorý je určený deťom MŠ 
a deťom I. a II. st. ZŠ zo segregovaných a separovaných rómskych osád. Po dohode 
s riaditeľmi ZŠ a príprave komunitných pracovníkov sa tento program začal realizovať od  
septembra minulého roka a trval do konca roka. Podmienky pre tento program boli značne 
rozdielne, preto bol tento program stavaný flexibilne.  Do programu bolo zapojených 239 detí 
Školy    spolu žiakov  
ŠMŠ J. Dózsu  Veľké Kapušany   27     
ZŠ Moskovská Michalovce          59     
ŠZŠ I. st.  J.D.  Veľké Kapušany 38     
ŠZŠ II. st.  J.D. Veľké Kapušany 39     
ZŠ P.O.H.         Veľké Kapušany 52     
ZŠ Mierová      Strážske    . 24   
Spolu             239     
 
   Výchovno-vzdelávací program bol realizovaný osobitne pre žiakov I. stupňa a osobitne pre 
žiakov II. stupňa. Realizoval sa pravidelne 1x v týždni. a pozostával z ôsmich tematických 
okruhov zameraných na predchádzanie chorobám a podporu zdravia v komunitách.  
Výchovno-vzdelávací proces bol postavený na dvoch vyučovacích hodinách.  Prvá hodina 
bola vyučovacia  a druhá hodina bola opakovacia - praktická, ktorej účelom bolo upevnenie 
a osvojenie si teoretických vedomostí. Do výchovno-vzdelávacieho procesu boli zaradené 
metódy a  formy aktívneho, tvorivého zapojenia sa žiakov, vrátane formou hry, s podporou 
audiovizuálnych pomôcok a zdravotno-výchovných tlačovín. Program podpory zdravia 
znevýhodnených rómskych komunít, v rámci ktorého sa výchovno-vzdelávací program 
uskutočňoval, je dlhodobým programom, teda je predpoklad, že vo výchovno-vzdelávacom 
programe budeme pokračovať aj v II. polroku šk. roku 2008/09. Základnou osnovou 
programu  je manuál ktorý bol vypracovaný v rámci projektu MZ SR – Phare „Zlepšenie 
prístupu k zdravotnej starostlivosti pre marginalizované rómske komunity v SR “ v roku 2006 
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a manuál k projektu ŠZÚ v SR „ Príprava občanov Rómov na plánované manželstvo a 
rodičovstvo. 
 Odborným garantom výchovno-vzdelávacieho programu bol RÚ VZ Michalovce. 
 
Tematické okruhy pre žiakov I. stupňa ZŠ  

1. Oboznámenie detí s hygienickým zariadením školy a jeho používaním 
2. Vytváranie a upevňovanie hygienických návykov 
3. Ľudské telo ( časti tela) 
4. Hygiena tela 
5. Zuby a ich hygiena  
6. Správna výživa (chute, zelenina, potraviny zdravé a nezdravé) 
7. Zdravie, obliekanie, počasie ( ako sa obliecť do dažďa, v zime, v lete) 
8. Bezpečnosť, prevencia úrazov ( ako si neublížiť doma, v škole na ulici) 

 
Tematické okruhy pre žiakov II. stupňa ZŠ  

1. Zdravý životný štýl (výživa, pohyb, práca, oddych, spánok – denný režim adolesceta) 
2. prevencia drogových závislostí ( legálne a nelegálne drogy, gamblerstvo) 
3. Dospievanie a sexuálne zdravie , osobná hygiena 
4. Čo urobiť, keď sa cítim obťažovaný/á, Vhodné, nevhodné a trestné správanie 
5. Anatómia pohlavných orgánov 
6. Menštruačný cyklus – plodné a neplodné dni (Bilingsová metóda) 
7. Zdravé a nezdravé tehotenstvo (Aké vyšetrenia čakajú tehotnú ženu) 
8.  starostlivosť o novorodenca 

 
Doplnkové témy: 

9. Rodina a vzťahy v rodine a všeobecne 
10. Charakterové a mravné hodnoty človeka – (Priateľstvo, láska, manželstvo, úcta, 

sebaúcta, rebríček ). 
Pre podporu programu boli zakúpené pracovné pomôcky pre lektorov a žiakov ako aj 
stimulačné Mikulášske balíčky. 
Komunitní pracovníci v rámci tohoto programu  uskutočnili  spolu  40 zdravotno-výchovných 
aktivít.  
    Základnou činnosťou KP bolo aj naďalej  zabezpečovanie očkovania, preventívnych 
prehliadok, návštev detských poradní, kontrol, zdravotných preukazov poistenca apod. 
V tomto roku sa zvýšila spolupráca s detským , pôrodníckym, novorodeneckým  a infekčným 
oddelením nemocníc v Michalovciach a Kráľovskom Chlmci. 
    Komunitní pracovníci naplnili naše  očakávané požiadavky. Vytvorili si s obyvateľmi 
komunít dobré vzťahy. Komunity ich prijali. 

Lekári s ktorými spolupracovali uvítali túto spoluprácu. Pedagogickí pracovníci 
taktiež. Starostovia miest, pracovníci komunitných centier i terénni sociálni pracovníci boli 
ústretoví a pomáhali im pri výkone v teréne. 
      5. decembra  sa komunitní pracovníci zúčastnili 1. pracovného stretnutia – seminára na 
MÚ v Michalovciach, ktoré zvolal a pripravil Odbor sociálnych vecí MÚ s cieľom 
oboznámenia sa s osobami a inštitúciami pôsobiacimi v osade Angi Mlyn v Michalovciach. 
Bolo to veľmi prínosné stretnutie.  
    Na prácu komunitných pracovníkov sme v uplynulom roku neobdržali žiadnu sťažnosť. 
Práca komunitných pracovníkov v rámci programu bola spropagovaná v Slovenskom 
rozhlase, TV2, TV Zemplín, na rádiostanici Twist, v denníku SME.  a TV Mistrál. 

Na záver predkladáme nasledovný štatisticky prehľad o činnosti komunitných 
pracovníkov zdravotnej výchovy: 
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Počet klientov podľa predmetu činnosti v roku 2008
Aktivita:

Batka Banomová Piskorová Spolu
Preventívna prehliadka/na podnet KP 41 76 51 168
Očkovanie/na podnet KP 41 31 82 154
Odber krvi na/na podnet KP 10 11 14 35
Detské poradne/na podnet KP 36 66 48 150
Liečba choroby u lekára/na podnet KP 63 44 62 169
Kontrola/na podnet KP 39 64 34 137
Zdravotný preukaz poistenca/na podnet KP 35 53 39 127
Prieskum monitorovania zdrav. stavu 81 27 24 132
Edukácia/Osveta 397 297 402 1096
Iné: 0 0 0 0

Počet osôb:

 
 
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 
sprístupnené pre širokú verejnosť. Hlbšia analýza zdravotného stavu bola prednesená na 
ústavnom seminári RÚVZ Michalovce dňa 3.12.2008. 
 

 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 

 
5. Realizácia  súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2008. 

Plnenie : 
 

Rozsiahlou akciou bola v máji 2008 celorepubliková súťaž „Prestaň a vyhraj“ v rámci 
ktorej sme informáciu o predmetnej kampani šírili v mestskej televízii Mistral Michalovce 
formou infotextu ale aj čítanej správy v týždennom spravodajstve, v lokálnom denníku Korzár 
a dvojtýždenníku Michalovčan. Koordinátori primárnej prevencie drogových závislostí na 
stredných aj základných školách okresu Michalovce obdržali formou e-mailu inštrukcie 
k možnosti zapojenia sa študentov do súťaže ako aj prihlášky a letáky. Prihlášky do súťaže 
boli k dispozícii v priestoroch RÚVZ Michalovce, NsP Michalovce, polikliniky Michalovce, 
tiež spolu s popisom  pravidiel súťaže a možnosťou stiahnutia boli uverejnené na webovskej 
stránke RÚVZ Michalovce.  Tí zo študentov, ktorí nedovŕšili vek 18 rokov, mohli prihlásiť 
svojich fajčiacich rodičov. Na RÚVZ Michalovce bol zhotovený leták k tejto kampani, ktorý 
tiež ilustroval nástenku v interiéri ako aj v exteriéri budovy RÚVZ.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Nitre 
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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 mesiaci máj a jún 2008 bola vykonaná previerka verejných pieskovísk v meste Nitra v  
lokalite Staré mesto, Nitra – Čermáň, Klokočina a Diely, súčasťou ktorej bol aj odber vzoriek 
piesku na  mikrobiologické  a biologické vyšetrenie /37 vzoriek /.  Ďalších 5  vzoriek piesku 
z pieskovísk sídliska Klokočina a Diely bolo odobratých v mesiaci septembri  pre MsÚ Nitra 
v súvislosti s podnetom obyvateľov na ich znečisťovanie.   
Vyhodnotenie bolo zaslané prevádzkovateľovi pieskovísk s cieľom zabezpečenia potrebných 
opatrení. 
 
 2.   Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania enviromentálneho hluku.  V spolupráci  s odborom PPL pristúpiť 
k aktualizácii spracovaných hlukových máp na najexponovanejších lokalitách v mestách 
okresov v dozore RÚVZ  
 
         V rámci prevencie expozície obyvateľom hlukom zo životného prostredia boli i v roku 
2008 vyžadované v rámci  posudzovania zámerov investorov vyžadované hlukové štúdie 
dopadu navrhovaných stavieb na životné prostredie a obytnú zónu     V hodnotenom období to 
bola napr. príprava stavieb :    
Veterných parkov Vráble, Báb, Horná Kráľová, Šaľa,  Močenok,  Cabaj-Čápor,     
Logistické centrá v obci Vlčany,  meste Nitra, Lužianky, Tesco Zlaté Moravce,  Strelnica 
Zbehy,   
Kompostáreň Nitra, Obytná zóna –rezidenčná štvrť  Zajarčie  
Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, Prepojenie cesty I/64 Novozámocká s cestou III/05137 
Dlhá zbernou komunikáciou I.etapa Nitra, Zberné dvory TKO v meste Nitra,    Zberný dvor 
separovaných zložiek odpadu Trnovec nad Váhom 
 
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  
 
V rámci tejto úlohy boli RÚVZ posúdené zámery ZsVS na regionálne zásobovanie  
obyvateľov okresov Nitra a Zlaté Moravce pitnou vodou. V zámeroch boli zahrnuté aj vyššie 
uvedené obce. 
 
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               
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         V rámci Svetového dňa vody bolo obyvateľom poskytované odborné poradenstvo a na 
stránke RÚVZ oddelenia HŽP príspevok o amébach v krytých bazénoch v dozore RÚVZ, 
 prameňoch mesta Nitra a ich kvalite.  
 
         c/ V rámci zdravotnej výchovy a poradenstva obyvateľom využívať celoročne  
         enviromentálnu poradňu zdravia oddelenia HŽP   
 
           V roku 2008 bola poradňa využívaná na konzultácie v oblasti kvality pitnej vody 
a vody na kúpanie, výstavby zariadení občianskej vybavenosti ako boli obchodné centrá, 
z oblasti pohrebníctva, chovu hospodárskych zvierat a pod.  Celkove bolo poskytnuté odborné 
poradenstvo 101 klientom.    
          V priebehu roku boli poskytnuté rozhovory pre redaktora Rádia Lumen na tému – 
Vodné plochy a zdravotné riziká  a pre Regionálnu TV  Centrál  rozhovory zamerané na tému 
: Kvalita vody nitrianskych prameňov a Vodné plochy na rekreáciu a ich zdravotné riziká   
     
 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.  381 
vzoriek vôd z verejných vodovodov.  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 2008, sledovaný hygienický režim  prevádzky týchto 
kúpalisk a priebežne sledovaná kvalita vody na kúpanie. V priebehu LTS bolo vyšetrených 68 
vzoriek bazénových vôd z letných kúpalísk Nitra, Zlaté Moravce a termálneho kúpaliska 
Diakovce. TK v Poľnom Kesove nebolo ani v roku 2008  v prevádzke. Priebežne boli 
preverované aj zariadenia  – kryté  plavárne s celoročnou prevádzkou vo  všetkých troch 
okresoch a to prevádzkový režim a kvalita vody. Celkove bolo vyšetrených 220 vzoriek 
bazénových vôd. Podklady o kvalite vody a prevádzke kúpalísk boli počas LTS týždenne 
a počas roka priebežne zadávané do Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na 
kúpanie.    
    V mesiaci máji a júli bola  preverená kvalita vody prírodných lokalít – vodné nádrže      
Vráble, Jelenec  a štrkovisko Veľký Cetín – spolu 6 vzoriek, ktoré vykazovali nevyhovujúcu 
kvalitu vody pre kúpanie /prekročený limit fenolov a vo vodnej nádrži Jelenec aj ukazovateľa 
riasy. 
 
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 v roku 2008 neplnila.  
 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva  
 
Úlohy odboru preventívneho pracovného lekárstva: 
 
č. 2.1: Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce. 
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2.1.1. Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
2. 1.2. Znižovanie zdravotných rizík z  veľmi jedovatých  a jedovatých látok a prípravkov  
2.1.3. Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych  a mutagénnych  faktorov vrátane 
azbestu 
2.1.4. Znižovanie psychickej  pracovnej  záťaže 
2.1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného a jednostranného  
zaťaženie 
2.1.6. Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s  prácou  a prešetrovanie podozrení  na iné 
poškodenia zdravia z práce   so zameraním na ochorenia chrbtice 

 
č. 2.2 Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci so 
zobrazovacími jednotkami. 
 
č.  2.3. Zdravé pracoviská 
 
č. 2.4. Príčinné súvislosti nádorových ochorení v pracovnom a životnom prostredí a životný 
štýl 
 
2.4.2.  Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho 
systému u pacientov Stredoeurópskej multicentrickej štúdie  typu  prípad-kontrola  
 
Plnenie úloh bolo nasledovné: 

2.1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce . 

 
Výkon štátneho odborného dozoru bol zameraný predovšetkým na plnenie povinností 

ktoré pre zamestnávateľov vyplývajú s legislatívnych úprav harmonizovaných s právom 
Európskeho spoločenstva.  

 Pri výkone dozoru boli používané kontrolné listy na overenie informovanosti 
zamestnancov o otázkach súvisiacich s ochranou zdravia pri práci.  V 184  prípadoch boli 
použité kontrolné listy zamerané na práce so zobrazovacími jednotkami, manipuláciu 
s bremenami a prácu v prostredí s rizikovým faktorom hluk, prach a chemické látky. 
Zamestnávatelia predkladali na schválenie prevádzkové poriadky najmä v rámci vydávania 
rozhodnutí o uvedení pracovných priestorov do prevádzky, pričom bolo vydaných 373 
rozhodnutí. Súčasťou týchto dokumentov bol i posudok o riziku. Celkovo bolo predložených 
zo strany zamestnávateľov 31 návrhov na určenie kategórie rizika a 3 návrhy na zrušenie 
rizika práce. Na základe poznatkov zo štátneho zdravotného dozoru opakovane 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 
nedostatočný a lekárske preventívne prehliadky zamestnancov sa nevykonávajú vo vzťahu 
k práci. Z uvedených dôvodov bol štátny zdravotný dozor  zameraný na plnenie povinnosti 
zamestnávateľov podľa § 21 zák.  č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov – zriaďovať 
pracovnú zdravotnú službu alebo ju zabezpečovať dodávateľským spôsobom. Z kontrol 148 
subjektov, ktoré boli zamerané na túto oblasť bolo v 66 prípadoch konštatované zabezpečenie 
PZS a v 29 prípadoch riešenie jej zabezpečovania v štádiu výberového konania. Ďalší vývoj 
rizikových prác bude vo veľkej miere závisieť od zabezpečovania hodnotenia zdravotných 
rizík pre zamestnávateľov odbornými zdravotníckymi pracovníkmi tímov PZS, ale i od 

425



ďalšieho rozvoja alebo útlmu najmä priemyselnej výroby v regióne. V priemyselných parkoch 
ktoré sa budujú postupne najmä v okrajových častiach Nitry, Vrábeľ a Zlatých Moraviec sú 
závody zamerané najmä na doplnkovú výrobu pre automobilový priemysel. Najvýznamnejším 
podnikom na území dozorovanom RÚVZ so sídlom v Nitre  je však spoločnosť  Duslo, a. s. 
Šaľa. Je dôležitá z hľadiska počtu zamestnancov a z hľadiska výskytu rizikových faktorov 
a ich kombinácií. Je zameraná na výrobu priemyselných hnojív, gumárenských chemikálií, 
prípravkov na ochranu rastlín, disperzných lepidiel typu Duvilax, výrobkov horčíkovej 
chémie a pod. Na všetkých pracoviskách s rizikom chemických faktorov a hluku boli 
zamestnávateľom vypracované prevádzkové poriadky a posudky o riziku so zaradením do 
príslušnej kategórie. 

Osobitne sme sa zamerali na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov znižovať 
existujúce riziká v pracovnom prostredí. Celkový počet osôb v riziku práce sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom znížil o 683. V riziku kategórie 4 sa v okrese Nitra významnejšie 
znížil počet zamestnancov v riziku vibrácii a hluku o 24 pracovníkov. 

 
2.1.1. Rizikové  práce 
Údaje o rizikových prácach v dozorovanom území sa spracovávajú v programe ASTR. 

V priebehu roka sa aktualizovali počty zamestnancov v riziku práce  priebežne na základe 
údajov získaných pri štátnom zdravotnom dozore a na základe údajov zaslaných 
zamestnávateľmi k 31.12. 2008  na RÚVZ. Týmto spôsobom sa  vytvorila databáza závodov, 
pracovísk, počty exponovaných osôb podľa jednotlivých rizikových faktorov a podľa 
prevládajúcich činností. Závery z  protokolov meraní a analýz škodlivých faktorov 
v pracovnom prostredí, ktoré sú vykonané laboratórnym pracoviskom RÚVZ v Nitre                 
sú použité pre hodnotenie zdravotných rizík  v rozhodovacom konaní RÚVZ. V roku 2008 
bolo vydaných 34 rozhodnutí  (vyhlásenie RP: 31 , zrušenie RP: 3). 

Štátny zdravotný dozor bol v roku  2008 zameraný najmä na pracoviská s výskytom 
zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia. V dozorovanom území máme 
registrovaných 4 430  zamestnancov v riziku práce, z toho je 846 žien.  Pri výkone dozoru 
sme sa zamerali  najmä na plnenie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych 
úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci harmonizovaných s právom Európskych 
spoločenstiev najmä z ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.  v znení neskorších predpisov.  

Zvýšenie odbornej úrovne hodnotenia pracovného prostredia, pracovných podmienok 
a spôsobu práce vo vzťahu k zdravotným rizikám  zisťujeme u zamestnávateľov, ktorí majú 
zabezpečené pracovné zdravotné služby.  Problémom je ich nedostatok na pokrytie potrieb 
všetkých zamestnávateľov, osobitne v prípade subjektov zamestnávajúcich malý počet 
pracovníkov, ktoré sú pre PZS finančne nezaujímavé. Ďalší vývoj rizikových prác 
v dozorovanom území sa bude odvíjať i od  skvalitnenia doterajšieho spôsobu  ich 
posudzovania  zamestnávateľmi.  

 
Dozorná činnosť vychádza z priorít a je osobitne zameraná na: 

 práce pri ktorých sú pracovné činnosti zaradené do 3. alebo 4. kategórie rizika a 
na pracovné činnosti pri ktorých sa používajú jedovaté, veľmi jedovaté látky,  
karcinogény, chemické látky zakázané, či s obmedzeným použitím. 

 prehodnotenie pracovných podmienok v súvislosti s výskytom profesionálnych 
ochorení.  

 výkon spoločných dozorných aktivít /IP, IŽP/.  
 
Charakteristika územia  dozorované na RÚVZ Nitra z hľadiska rizikovej práce: 
 
Celkový počet dozorovaných organizácii:  3007   
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Počet organizácii s  rizikovou prácou : 230    (4 430 zamestnancov) 
 
2.1.2. Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok 

a prípravkov 
 Dozorná činnosť bola zameraná na uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia 

vlády č. 355/2006 Z. z. v praxi a následne nariadenia  vlády č. 300/2007 Z. z. Previerky boli 
zamerané na dodržiavanie povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov pri 
výrobe, predaji , skladovaní a inom zaobchádzaní s jedovatými a veľmi jedovatými látkami 
a prípravkami. Vykonaná bola spoločná previerka s IŽP v Dusle a.s. Šaľa zameraná na 
prevenciu priemyselných havárií. Nebolo zistené porušenie zákona č. 261/2002 Z. z.  

 Vydaných bolo 129 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. Vo všetkých prípadoch sa používali povolené prípravky a zodpovedné osoby mali 
doklad o odbornej spôsobilosti. 
Pri výkone dozoru bolo zistené, že práce s veľmi jedovatými a jedovatými chemickými 
faktormi riadia iba odborne spôsobilé osoby. 
Celkovo bolo schválených 21 prevádzkových poriadkov pre práce spojené s vystavením 
zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom, ktoré obsahovali posudok o riziku so 
zaradením do príslušnej kategórie rizika. 
 

2.1.3. Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov 
vrátane azbestu.  

 
 Dozorná činnosť bola zameraná na uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia 

vlády SR č. 356/2006 Z.z. a následne nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z. z. v praxi . Bolo 
vykonaných 12  kontrol  zameraných na ochranu zdravia zamestnancov vystavených pri práci  
chemickým karcinogénom so zameraním na odstraňovanie stavebného materiálu 
obsahujúceho azbestocement a 1 kontrola na používanie chemických karcinogénov v Duslo, 
a.s.  Šaľa.  

 Posudzovali sa prevádzkové poriadky a hodnotenie zdravotných rizík zamestnancov 
pri práci s chemickými karcinogénmi v Duslo, a.s. Šaľa a Plastcom, s.r.o. Nitra. 

 Priebežne sa upresňujú  druhy cytostatík aplikovaných parenterálne pacientom vo 
Fakultnej nemocnici Nitra a Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o.  Nitra. 

 Kontroly zabezpečenia búracích prác na stavbách s použitými materiálmi 
z azbestocementu boli vykonané v spolupráci s Národným referenčným centrom pre 
zdravotnú problematiku vláknitých prachov RÚVZ v Nitre.   

 Pri posudzovaní projektovej dokumentácie boli stavebníci upozorňovaní na 
povinnosti, ktoré sú povinní plniť pri likvidácii stavebných materiálov s obsahom azbestu. 

  ŠZD  bol tiež zameraný na  používanie chemických látok, ktoré sú zakázané alebo 
obmedzené. Pri dozornej činnosti nebolo zistené porušenie týchto povinností. 

 
2.1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného a 

jednostranného zaťaženia 
Profesionálne ochorenia podľa z položky 29 -  ochorenia kostí, kĺbov, šliach a nervov 

končatín z DNJZ  sa v r. 2008 prešetrovalo v 3 organizáciách. (SE Bordnetze – Slovakia, 
s.r.o., Nitra – diagnóza Epicardylitis radialis humeri prof., VIKI, s.r.o., Nitra – poškodenie 
spojené s DNJZ a Welding Operations Services Slovakia, s.r.o. Lužianky – Poll. saltaus 
manus l. sin). Významným preventívnym opatrením na zabránenie vzniku ďalších ochorení 
z DNJZ v závode SE  Bordnetze s.r.o. Nitra bolo zabezpečenie PZS na dohľad nad 
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pracovnými podmienkami  a výkon cielených preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 
priamo v ambulancii v závode. 

Na prevenciu  ochorení z DNZJ z profesionálnych príčin bola zameraná i spoločná 
previerka s orgánmi inšpektorátu práce v r. 2008  v obchodnom dome Baumax Nitra. Pri 
previerke bola vykonaná podrobná analýza pracovných činností z hľadiska ergonómie práce 
na pracovných miestach predavačiek pri pokladniach. Zamestnávateľovi boli nariadené 
opatrenia na predchádzanie možných ochorení podmienených prácou s termínom ich 
realizácie.  

 
2.2.  Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri 

práci so zobrazovacími jednotkami 
 

Pri výkone ŠZD v jednotlivých výrobných organizáciách sa v administratívnych priestoroch  
analyzovali i pracovné podmienok zamestnancov pri zobrazovacích jednotkách 
z ergonomických hľadísk (v prípade trvania práce pri zobrazovacích jednotkách viac ako 4 
hodiny počas zmeny). Následné intervenčné  aktivity boli  zamerané na poskytovanie 
odborného poradenstva pri usporiadaní a ergonomickom riešení jednotlivých pracovných 
miest (zmena orientácie monitorov na stoloch,  zmena typu pracovného sedadla s  možnosťou 
nastavenia výšky sedadla, vyriešenie vhodných spôsobov opierok rúk, umiestnenie 
dokumentov, výmena starých CRT monitorov za nové typy LCD, vhodné tienenie okien, 
doplnenie  nastaviteľných podložiek pod nohy podľa požiadaviek zamestnancov a pod.). 
Zamestnávateľom bolo odporučené umožniť zamestnancom počas prestávok pri práci 
individuálne cvičenie zamerané na uvoľnenie najviac namáhaných svalových skupín. Zároveň 
sa použili aktuálne dotazníky informovanosti zamestnancov. 
 
 

Štátny zdravotný dozor 
na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami 
(podľa NV SR č. 276/2006 Z. z.) 

P o č e t 

Previerka (ukončená záznamom) 2 
Kontrolné listy 25 

Pokyny na odstránenie nedostatkov (od 1.9.2007) - 
Sankčné opatrenia - 

 
2. 3.  Zdravé pracoviská 
 
Realizácia projektu Zdravé pracoviská  pokračovala v r. 2008 v závode Kongsberg 

Driveline Systems, s.r.o., Vráble (bývalý Teleflex Automative Slovakia, s.r.o. Vráble) 
objektivizáciou hlukovej záťaže pracovníkov. Dôvodom realizácie projektu už štvrtý rok 
v tomto závode je okrem expozície zamestnancov hluku aj expozícia chemickým faktorom 
(problematika prítomnosti izokyanátov  v pracovnom ovzduší) a problematika ergonómie 
práce pri montážnych prácach vykonávaných dlhodobo v sede. 

Plnenie projektu pokračovalo naďalej v spoločnosti CESTY NITRA, a. s., Nitra 
vykonávaním ďalších meraní pevného aerosólu s obsahom oxidu kremičitého v Kameňolome 
Čierne Kľačany. Merania sa vykonali po realizácii technologických úprav a zmene 
pracovných podmienok, pričom bolo zistené zníženie úrovne expozície zamestnancov. Výber 
na realizáciu projektu bol podmienený rôznorodosťou pracovných podmienok v organizácii 
a najmä závažnosťou expozície PAU, ktorá bude opakovane hodnotená v r. 2009 (PAU 
v ovzduší  a biologické monitorovanie úrovne expozície bolo vykonané u zamestnancov v 1. 
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polroku 2007, zároveň s vyšetrením rizikových faktorov - TK, cholesterol, triglyceridy, cukor, 
BMI). Respondenti s nepriaznivými vyšetrenými parametrami budú opakovane zaradení do 
intervenčného programu v r. 2009. 

 
2.4. Príčinné súvislosti nádorových ochorení v pracovnom a životnom prostredí 

a životný štýl 
 
2.4.2.  Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a 

dýchacieho systému u pacientov Stredoeurópskej multicentrickej štúdie  typu  prípad-kontrola  
 
RÚVZ so sídlom v Nitre pokračuje v štúdii ,,Príčinné súvislosti nádorových ochorení 

v pracovnom a životnom prostredí a životný štýl"- Follow up .V súvislosti s plnením uvedenej 
štúdie  sme sa zúčastnili  pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.9.2008 na RÚVZ 
so sídlom v Banskej Bystrici. Pripomienkovali sme návrhy k dotazníkom a k informovaným 
súhlasom. V rámci pilotnej štúdie sme v spolupráci so Špecializovanou nemocnicou sv. 
Svorada Zobor, n.o. Nitra spracovali 3 dotazníky zo záznamov o zdraví a chorobe. S jedným 
žijúcim pacientom bol  vykonaný riadený pohovor a vyplnený dotazník. 
 
Pracovisko ochrany zdravia pred žiarením 
 
 Úloha č. 1 z programového vyhlásenia vlády:  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 roku 2008 RÚVZ Nitra pripomienkoval návrh Odborného usmernenia MZ SR pre 
zabezpečenie kvality a funkčnosti prístrojov pre radiačnú onkológiu. 
V  rámci vykonaných previerok na zdravotníckych pracoviskách, kde 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.  
Úloha č. 2 z programového vyhlásenia vlády: 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 zástupca RÚVZ 
Nitra 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 nukleárnej medicíny už pracoviská v SR, vrátane spoločnosti 
Izotopcentrum, s.r.o. Nitra ako jediného pracoviska nukleárnej medicíny v Nitrianskom kraji, 
zaznamenávajú požadované údaje a v mesačných intervaloch ich zasielajú na ďalšie 
spracovanie vedúcemu pracovnej skupiny pre NM na RÚVZ Bratislava hl. mesto. V oblasti 
rádiodiagnostiky je problémom nedostatočná vybavenosť riešiteľských pracovísk, vrátane 
RÚVZ Nitra, potrebnou prístrojovou technikou, bez ktorej nie je možné úlohu plniť 
v požadovanom rozsahu. Bol spracovaný prehľad súčasného a požadovaného prístrojového 
vybavenia, pričom sa zvažujú možnosti spôsobu jeho zabezpečenia. 
Dozorná činnosť RÚVZ Nitra je zameraná aj na to, či prevádzkovatelia dôsledne vedú 
evidencie o dávkach ožiarenia pacientov, resp. údajoch potrebných pre odhad týchto dávok 
v zmysle požiadaviek nariadenia vlády č. 340/2006 Z. z.  
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RÚVZ Nitra rozposlalo všetkým zdravotníckym pracoviskám so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia v spádovej oblasti Nitrianskeho kraja (celkom 106 subjektov) list Úradu verejného 
zdravotníctva SR, v ktorom ich upozorňuje na potrebu dôsledného zabezpečenia dodržiavania 
všetkých požiadaviek kladených na radiačnú ochranu pri lekárskom ožiarení, vrátane 
požiadaviek súvisiacich s potrebou správneho vedenia záznamov o rádiologických výkonov a 
vyhodnocovania veľkosti ožiarenia pacientov, ako aj zabezpečenia odbornej dokumentácie 
pracovísk (štandardné rádiologické postupy, štandardné indikačné kritériá). V súčasnosti sa 
vyhodnocujú vyžiadané písomné odpovede jednotlivých zdravotníckych zariadení ohľadom 
zabezpečenia zásad radiačnej ochrany, ktoré budú slúžiť pre potreby štátneho zdravotného 
dozoru.  
 
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 2008 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 2008 zamestnanci RÚVZ so sídlom v Nitre vydali v rámci ŠZD 435 
rozhodnutí a 55 záväzných stanovísk k umiestneniu stavby, ani v jednom prípade voči 
vydaným rozhodnutiam a záväzným stanoviskám nebolo podané odvolanie.  Pri výrobe 
úradnej kontroly potravín a  štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 1576 kontrol. 
Z celkového počtu 835 prekontrolovaných zariadení boli nezhody zistené v 636 subjektoch. 
Úloha sa priebežne plnila. 
Správa z výkonu bola vyhodnotená k 15.7.2008 a k 15.1.2009. 
 
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 bol v prevažnej miere plnený v rámci Poradne zdravej výživy 
a projektu „Sledovanie výživového stavu obyvateľov“. Klientom boli poskytované 
konzultácie v počte 96, z toho bolo 80 zamestnancov podniku Basti, s.r.o., v rámci sledovania 
výživového stavu. V rámci poradne zdravej výživy bolo 16 klientov riešených individuálnymi 
konzultáciami o netradičných formách stravovania, škodlivých formách fajčenia a zvýšenej 
konzumácie alkoholu, ako aj o diétach odporučených 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 
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           Úloha bola plnená priebežne 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. Správa za 
rok 2008 bola počítačovo spracovaná a zaslaná na RÚVZ Poprad k  celoslovenskému 
spracovaniu. 
 
4. Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 
nutričných látok 
 
          Úloha bola plnená priebežne v rámci pripomienkových konaní tvoriacich sa predpisov 
na vyžiadanie krajského odborníka a hlavnej odborníčky pre hygienu výživu. 
  
5. Zabezpečovať výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizkových 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. 
 
          Úloha bola plnená v súlade s Viacročným plánom úradnej kontroly potravín 
a stanoveným harmonogramom odberu vzoriek potravín. Na mikrobiologickú analýzu bolo 
celkovo odobratých 1180 vzoriek potravín, z ktorých nevyhovelo 53 vzoriek. 
V rámci potravín na osobitné výživové účely sa zabezpečovala úradná kontrola u potravín pre 
dojčatá a malé deti a výživové doplnky, ktoré boli odobraté v lekárňach a distribučnej sieti 
(patulín, aflatoxín B1, dusitany, dusičnany, PCB, kumaria ako aj na vybraté mikrobiologické 
ukazovatele. Ďalej sa zabezpečovali odber vzoriek potravín na obsah gluténu 
v bezgluténových potravinách, kontrola označovania alergénov, kontrola výživových 
doplnkov, bylinných čajov z hľadiska mikrobiologického a chemického rizika a ich 
označovania. 
 
6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 
 
        Plnenie úlohy 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 v úzkej súčinnosti s nariadením vlády 124/2008, ktorým sa stanovujú 
požiadavky na kozmetické výrobky v oblasti zakázaných, povolených látok, iných 
regulovaných látok a označovania 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 bifenily, rezíduá pesticídov, ťažké kovy, 
mykotoxíny s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové úely, vrátane 
potravín pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín.  
 
         V roku 2008 sme pokračovali v plnení úlohy nad zdravotnou bezpečnosťou potravín 
z pohľadu chemických rizík kontaminácie s dôrazom na potraviny na osobitné výživové 
doplnky. V akreditovanom laboratóriu RÚVZ so sídlom v Nitre bolo na odber cudzorodých 
látok kontaminujúcich vyšetrených celkovo 13 kontaminujúcich prvkov a celkovo 400 analýz. 
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9. 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 úeradných kontrolách, 
v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov 
 
          Na rok 2008 bol rozpracovaný plán úradnej kontroly potravín a následne aktualizovaný 
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 usmernení hlavného hygienika č. OHVBPKV/2290/2008 z 29.1.2008 
v zmysle, ktorého bola úradná kontrola vykonávaná v potravinárskych prevádzkach v zmysle 
kompetencie § 23 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách. 
 
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 
 
           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. 
 
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. 
 
Plnenie: 
 
Priebežne zabezpečujú zamestnankyne odd. HDM v súlade s novou legislatívou podľa 
platných nariadení Európskeho parlamentu a rady, ako aj platného vnútroštátneho práva 
nezávislý a objektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
v zariadeniach spoločného stravovania pri školách (v školských jedálňach a výdajných 
školských jedálňach) a v školských bufetoch so snahou o dosiahnutie vysokého štandardu 
bezpečnosti potravín a vysokej úrovne ochrany ľudského života a zdravia. 
 
 
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. 
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Plnenie: 
 
Zamestnankyne oddelenia HDM aktívne participujú na utváraní informačného systému 
v hygiene výživy, v ktorom zhromažďujú, uchovávajú a spracovávajú údaje a informácie 
o školských účelových zariadeniach – o školských jedálňach, výdajných školských jedálňach 
a o školských bufetoch. Predovšetkým ide o údaje o výkonoch kontroly v rámci štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly nad potravinami, o zistených nedostatkoch a 
o odobratých vzorkách potravín, pitných vôd a výsledkoch zistených ich laboratórnou 
analýzou.  
 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA  
 
Úlohy:  
 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a analyzovať 
zdravotný stav obyvateľov SR.  
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia  
- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia  
- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia  
- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia  
 
Plnenie: 
 
Zabezpečili sme plnenie Hlavných úloh - Programov a projektov ÚVZ SR na rok 2008 
a regionálnych projektov a prieskumov:  
- 4.2. Súčasný stav a spôsob výživy u detí vo veku od 6 do 15 rokov života vo vybraných  
         regiónoch Slovenska 
- 4.3. Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku 
- 4.4. Prevencia chybného držania tela 
- 6.8. Prevencia HIV/AIDS - Hrou proti AIDS 
- 9.3.  Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena 
- 9.4.1. Školy podporujúce zdravie  
- Urobme všetko preto, aby deti nezomierali 
- Manažment zdravia v školskej komunite 
- Zdravie mladých ľudí mojimi očami 
- 9.4.6.4. Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže SR 
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- 9.5. Aktivity pri príležitosti významných dní: Spracovávame vlastné propagačné materiály 
(postery) a zabezpečujeme prednášky pre žiakov a študentov. 
- 10.3. Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
- 10.4. Prestaň a vyhraj 2008 
 
 Regionálne intervenčné aktivity: 
- 1. Projekt Bona via 
Jedná sa o autorský projekt zamestnancov oddelenia hygieny detí  a mládeže RÚVZ so sídlom 
v Nitre, na ktorom spolupracujeme s mestom Nitra. Základným cieľom projektu je prevencia 
úrazov detí predškolského veku. Chceme naštartovať u detí proces získania vedomostí, 
utvárania postojov, upevňovania návykov a získavania zručností, ktoré potrebuje každý 
človek pre bezpečný pohyb na komunikácii každej triedy. V I. etape sme zabezpečili 
realizáciu projektu v 6-tich MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra (január – jún 2008) 
a do projektu bolo zapojených 149 detí predškolského veku. 
 
-2. Projekt Podpora zdravého vývoja detí  
Cieľom štúdie je zhodnotenie endogénnych a exogénnych faktorov ovplyvňujúcich rast 
a vývoj detí a následný návrh primárne preventívnych opatrení na ich ochranu a podporu. 
Súčasťou sledovania bol dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie základných 
anamnestických údajov dieťaťa, zisťovanie aktuálnych výživových zvyklostí a základných 
režimových ukazovateľov u detí. Do prieskumu boli zaradené 2 súbory detí predškolského 
veku (5 - 6 ročné deti) z dvoch vybraných regiónov (mesto Nitra a obce v okrese Šaľa). 
 
Podieľame sa na zabezpečovaní odbornej praxe a vzdelávaní študentov v podpore zdravia. 
 
Zabezpečujeme činnosť Poradne pre deti a mládež 
 
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.  
 
Plnenie: 
 
Pri výkone ŠZD v ZŠS 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 atraktívnych a obľúbených jedál (ryba, čerstvé ovocie, 
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zelenina, strukoviny), a tým podporujeme aj edukatívnu funkciu školského stravovania a 
podporu zabezpečenia zdravého vývoja detí a mládeže.  
V rámci ŠZD v školských bufetoch overujeme, či sortiment tovaru je výživovo hodnotný 
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 nutričnej hodnoty podávanej stravy a porovnávanie 
s OVD. Každá vedúca dostala priemerné hodnoty obsahu základných a vedľajších živín 
prepočítané podľa OVD pre príslušnú vekovú kategóriu stravníkov a podľa zostavy 
podávaných jedál. 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.   
 
Realizácia projektu: 4.2. Súčasný stav a spôsob výživy u detí vo veku od 6 do 15 rokov života 
vo vybraných regiónoch Slovenska.  
Výsledky prieskumu potvrdili 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.  V roku 2008 boli výsledky ďalej štatisticky spracovávané a analyzované. 
 
Termín: priebežne 
Zodpovední: všetci pracovníci odd. 
 
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“ a na túto činnosť sa zameriavame  aj v rámci činnosti Mestskej 
poradne zdravia a Poradne pre deti a mládež. 
 
Termín: priebežne 
Zodpovední: všetci pracovníci odd. 
 
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. 
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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 2008 boli zabezpečené tieto projekty a programy:  
4.3. Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na 
Slovensku 
Európsky školský prieskum o alkohole a drogách u študentov vysokých škôl (ESPAD). 
Koordinátorom prieskumu je VÚDPaP a ÚVZ SR. Išlo o 5. opakovanie prieskumu o užívaní 
legálnych a nelegálnych drog. Zamestnankyne oddelenia HDM RÚVZ so sídlom v Nitre 
uskutočnili v mesiacoch máj – jún 2008 zber dotazníkových údajov u vysokoškolských 
študentov vybraných fakúlt oboch nitrianskych univerzít. Na vybraných fakultách bol 
napokon zozbieraný nasledovný počet dotazníkov: FEM SPU 87 dotazníkov, FEŠRR SPU 91 
dotazníkov, FPV UKF 81 dotazníkov, FF UKF 73 dotazníkov, PF UKF 53 dotazníkov, spolu 
385. 
 
9.4.1 Školy podporujúce zdravie a zdravé materské školy 
Projekt ŠPZ sa realizuje v SR od šk. roku 1992/1993. Vznikol z podnetu WHO, Rady Európy 
a Európskeho parlamentu. Projekt je realizovaný na školách a školských zariadeniach vo 
všetkých dozorovaných okresoch: Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce.  
Aktivity oddelenia HDM sú cielené predovšetkým na vykonávanie edukácie za účelom 
dosiahnutia zdravšieho spôsobu života všetkých, ktorí v škole pracujú, učia alebo s ňou 
prichádzajú do styku. Informujeme pedagógov o výsledkoch projektov a prieskumov 
monitorujúcich  zneužívanie návykových látok u detí a mladistvých – TAD, ESPAD, 
Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže, Zdravotné uvedomenie a správanie 
obyvateľov SR, HBSC, GYTS.  
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach školského stravovania pri 
školách všetkých typov sledujeme zostavovanie jedálnych lístkov. Na  školách sledujeme  
zabezpečenie pitného režimu deťom a najmä podávanie zdravotne vhodných nápojov 
hygienicky vyhovujúcim spôsobom. Aktivity realizované v školách a škôlkach boli cielené na 
zlepšovanie telesného, duševného a sociálneho zdravia detí: ranné rozcvičky, plavecké 
výcviky, branné vychádzky a podpora pohybu na čerstvom vzduchu, školy v prírode, športové 
krúžky, aktívnejšie využívanie hodín telesnej výchovy, protidrogová, prosociálna 
a environmentálna výchovy, výchova k prevencii úrazov. Pri požiadaní poskytujeme 
jednotlivým školám prednášky na vybrané témy.  
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA  
 
Úlohy  
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných inštitúcií. 
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Plnenie: 
Súčasťou každej previerky pri výkone ŠZD je aj kontrola dodržiavania zákona o ochrane 
nefajčiarov vo výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadeniach pre deti a mládež 
v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Kontroly  boli vykonané  v MŠ, ZŠ, SŠ, školských 
bufetoch, VŠ, ďalej v rekreačných zariadeniach pre deti a mladistvých a v zariadeniach 
mimoškolskej výchovy detí. Len v 1 prípade bol zistený priestupok podľa § 11 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 377/2004 Z.z. - porušenie zákazu fajčenia v školskom zariadení podľa § 7 ods. 1 
písm. c), ktorý bol ústne prejedaný na RÚVZ Nitra a bola uložená pokuta 200,- Sk a náhrada 
trov 500,-Sk.  V ostatných prípadoch nebolo zistené porušenie zákazu fajčenia v zariadeniach 
pre deti a mladistvých podľa zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. 
 
5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008.  
 
Plnenie: 
Súťaž Prestaň a vyhraj bola určená pre fajčiarov s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť v čase od 
1. mája do 31. mája 2008 a urobiť tak niečo pre zdravie vlastné i svojej rodiny. So žiadosťou 
o spoluprácu sme oslovili riaditeľov SŠ a rektorov oboch nitrianskych univerzít, ako aj o 
propagáciu tejto súťaže u pedagogických zamestnancov oslovených vzdelávacích inštitúcií. 
Súčasne im bola poskytnutá možnosť telefonického poradenstva pre ľudí, ktorí majú záujem 
prestať fajčiť.  
 
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  zabezpečovali:  
- organizáciu a kontrolu všetkých druhov  očkovania ( Vyhodnotenie regionálnej 
a celokrajskej zaočkovanosti  a splnenia 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. 
 
6.2. Surveillance infekčných chorôb 
Spolupracujeme s klinikou lek. mikrobiológie vo FN v Nitre a s ďalšími subjektami  na  
regionálnej, národnej úrovni ( NRC v BB, BA, LF UK, SAV), ktoré zabezpečujú a zaručujú 
vyššiu kvalitu diagnostických možností. 
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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 ( 27 x) a v ohniskách nákazy pri  vírusových 
hepatitídach ( 33 prípadov ) boli vykonané protiepidemické opatrenia, s odberom materiálu na 
serologické vyšetrenia. Pri neg. výsledkoch bolo zahájené očkovanie u 62 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 40    poranení). 
V roku 2008 evidujeme  52 novodiagnostikovaných  anti HCV pozitívnych osôb. Pokračovali 
sme  v realizácii stratégie udržania  eliminácie osýpok v NR regióne s výhľadom na  
eradikáciu tejto nákazy a sledovali sme   suspektné  exantematické ochorenia  s následným 
serologickým vyšetrením na potvrdenie diagnózy. (  3 horúce prípady) 
 
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 3433  hlásení o prenosných ochoreniach 
- týždenné spracovanie  o výskyte chrípky a ARO ( 17 sentinelových odberov – 10  
   izolátov) 
- týždenné spracovanie  o MES na regionálnej a krajskej úrovni.  
 
6.5. Surveillance chronických ochorení 
V spolupráci s oddelením HDM sme sa podieľali na realizácii kampane „ Vyzvi srdce 
k pohybu“.  V mesiacoch  apríl, máj,   sme zabezpečili  zber údajov o zdravotnom stave 
obyvateľstva okresov NR, ZM s cieleným zameraním na analýzu úmrtnosti –túto aktivitu  
robíme každoročne  z Listov o prehliadke mŕtveho. 
 
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, cholesterolu, glukózy , telesného tuku.  
  
6.6.Mimoriadne epidemiologické situácie 

Uplatňujeme opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných ochorení, vrátane mimoriadnych  
opatrení  jednak pri: 

l. pri hromadnom výskyte prenosných ochorení , výskyt podozrenia na prenosné ochorenie  
( podozrenie na   morbily- 3x) 

2. nález rádioaktívneho materiálu  
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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  apríl, máj, júl, august, október, december (6x) odbery odpadových vôd  na 
odsledovanie  cirkulácie enterovírusov vo vonkajšom prostredí .   Preočkovanosť proti Polio 
na úrovni okresov   je vo všetkých vekových skupinách nad 98%. 
 
6.8. Prevencia HIV/AIDS  
V rámci poradní prevencie HIV a AIDS vykonávame preventívne aktivity, testovanie , 
poradenstvo a konzultácie. 
Odborné poradenstvo bolo  poskytnuté 18- tim klientom , bolo vykonaných 40 návštev  a 60 
výkonov . Na vyšetrenie  HIV protilátok  bolo odobratých  13-sér. V 11-tich prípadoch bolo 
vyšetrenie vykonané anonymne . V 3- prípadoch bolo vyšetrenie vykonané  
u novodiagnostikovaných HIV pozitívnych osôb.  
 Realizácia projektu „ Hrou proti AIDS“ ( podrobná analýza  v spolupráci s odd. HDM) 
 
9.10. Iniciovať a organizovať  zdravotno-výchovné akcie pre obyvateľov s osobitným 
zameraním na témy a termíny odporúčané SZO 
 
V súvislosti s kampaňou „Európsky imunizačný týždeň“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21.4. – 
25.4.2008 sme realizovali nasledovné aktivity: 
 
1. Na RÚVZ sme vytvorili nástennú tabuľu a pred úradom sme pripravili informačnú 
tabuľu s materiálom  týkajúcim sa propagácie očkovania. 
2. Boli pripravené články pre printové médiá – Nitrianske noviny, Romano Nevo Lil – 
rómske noviny. 
3. Zabezpečili sme uverejnenie informácií na webovskej stránke RÚVZ Nitra pre( 
výňatok  z kontroly očkovania  za rok 2007) – ako prílohu k mesačnému výkazu pre 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako i informácie o priebehu EIW  na webovskej 
stránke  RÚVZ  určenú pre verejnosť. 
4. Informácie o očkovaní pre  rómsku komunitu boli zverejnené aj na web stránke ( 
www.rnl.sk) 
5. Realizovali sme besedu  o význame očkovania  spojenú s diskusiou  pre matky na 
materskej dovolenke  v materskom centre „Klokanček“ v Nitre. 
6. V spolupráci s Ústavom romologických štúdií katedry Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre sme zabezpečili edukačný materiál o očkovaní pre rómsku komunitu. 
7. Pracovníci odd.epidemiológie pripravili propagačný materiál o očkovaní pre rodičov 
detí navštevujúcich predškolské zariadenia   a  základné školy v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté 
Moravce ( prostredníctvom e-mailu boli riaditelia MŠ a ZŠ vyzvaní k umiesteniu zaslaných 
materiálov na viditeľnom mieste). 
8. Počas týždňa boli poskytované konzultácie o očkovaní, efektivite očkovania .... 
v rámci vakcinačnej poradne a to tak pre laikov ako aj pre zdrav. pracovníkov.  
9. Bolo vykonané očkovanie proti kliešťovej encefalitíde u 7-mich pracovníkov 
Slovenskej akadémie vied,  Ústav ekológie lesa v Nitre. Jedná sa o terénnych pracovníkov 
profesionálne exponovaných nákaze. 
 
 
 

439



Činnosť odboru/oddelenia epidemiológie  
 
Odbor epidemiológie                                                                                                                   
Epidemiologické 
vyšetrenia v ohniskách 
nákazy 

Prvá návšteva v ohnisku 
Opakované návštevy v ohnisku 
Počet vyšetrených osôb 
ZZD 
Lekársky dohľad 
Iné  protiepidemické  opatrenia (nariadenie 

chemoprofilaxie ATB,dezinf.) 

2039 
650 
527 
1 
135 
282 
 

Odber vzoriek na 
mikrobiologické 
vyšetrenie 

Vzorky biologického materiálu celkom 
Vzorky materiálu z vonkajšieho prostredia: 
Voda 
Potraviny 
Iné 

523 
 
19 
10 
156 

Výpisy potrebných údajov 
k spracovaniu nákaz, 
ev.analýz 

Z chorobopisov 
Zo zdravotných záznamov 
Z laboratórnych protokolov 
Iné (pitev.protokoly) 

1039 
761 
888 
1 

Imunizačný program Metodické návštevy lekárov 
Kontrola očkovania (počet očkovancov) 
Kontrola skladovania očkovacích  látok 
Iné ( očkovanie do zahraničia) 

0 
22907 
59 
21 

Evidencia sérologických 
vyšetrení 

VH 
Ochorenia imunizačného programu 
Iné sérologické vyšetrenia 

139 
5 
242 

Analýza epidemiologickej 
situácie 

Denná 
Týždenná 
Mesačná 
Ročná 
Iná 
Príprava podkladov (počet vybavovaných 

dg.) 

250 
53 
12 
1 
0 
2039 

Poradenstvo V zdravotníctve 
V ohniskách rodinných 
V ohniskách kolektívnych 
V rámci prevencie(očkovanie,postupy...) 

90 
992 
85 
123 

Odborné expertízy Správa(nozokom.komisia) 
Rozbor 
Podklad 
Stanovisko 
Expertíza  

0 
0 
0 
0 
0 

Prednášková činnosť Prednášky 2 
Publikačná činnosť Publikácie 4 
Účasť na konferenciách Aktívna 

Pasívna 
0 
8 

Práca na osobitných 
programoch a štúdiách 

Zber podkladov 
Sumarizácia 
Analýza 
Iné(príprava) 

569 
62 
0 
13 
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Potvrdenie o epidemiologickej situácii (pre médiá) 3 
Vydané certifikáty (AIDS) 5 
NN-cielená kontrola HER 
a BOT v súvislosti 
s výskytom NN 

Kontroly pracoviska 
Opakované návštevy  
Odber vzoriek zo sterilných materiálov 
Odber vzoriek z prostredia 
Odber vzoriek z ovzdušia 
Odber vzoriek dezinfekčných prostriedkov 
Odber iných vzoriek 
Počet testovaných HVS 
Počet testovaných  AUT 
Počet testovaných EO 
Počet testovaných FS 
Iná sterilizačná technika 

2 
0 
4 
9 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

NN – ŠZD - kontrola 
HER a BOT 

Kontroly pracoviska 
Opakované návštevy 
Odber vzoriek zo sterilných materiálov 
Odber vzoriek z prostredia 
Odber vzoriek z ovzdušia 
Odber vzoriek dezinfekčných prostriedkov 
Odber iných vzoriek 
Počet testovaných HVS 
Počet testovaných AUT 
Počet testovaných EO 
Počet testovaných FS 
Iná sterilizačná technika 

428 
62 
435 
1011 
89 
92 
3 
453 
209 
2 
11 
10 

Epidemiologické 
vyšetrovanie v súvislosti 
s chorobou z povolania 

Počet osôb 
Počet vzoriek odobratého materiálu 
Počet vyžiadaných potvrdení 

0 
0 
0 

Týždenné spracovanie 
chrípky a chrípke 
podobných ochorení 

V okrese 
V kraji 

159 
53 

ŠZD Štúdie projektov 
Konzultácie 
Spracovanie 
Kolaudácia 

0 
59 
39 
0 

 
 
Zákon 377/04 o ochrane nefajčiarov ....................................................231x 
 
Odbor laboratórnych činností  
 
Oddelenie  chemických analýz,  NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov  
a oddelenie objektivizácie faktorov pracovného prostredia  

 
1. Podľa požiadaviek terénnych oddelení RÚVZ Nitrianskeho kraja  bol zabezpečený 
plynulý chod  analýz potravín a vôd, objektívne meranie chemických a fyzikálnych škodlivín 
v pracovnom prostredí i vnútornom prostredí budov a biologických expozičných testov. 
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a/ podľa typu analyzovaných vzoriek  
Typ vzorky  Počet vzoriek  Počet ukazovateľov Počet analýz 
vody  2669 28710 63838 
požívatiny  974 2326 6610 
ovzdušie pracovné 387 481 672 
ovzdušie vonkajšie 165 365 1354 
biologický  materiál 49 89 165 
NRC  247 249 271 
Iné 2 2 8 
SPOLU 4493 32222 72918 
  
b/ podľa požadovateľa analýzy        
Požadovateľ  Počet vzoriek  Počet ukazovateľov Počet analýz 
HŽP 1404 18748 39661 
HV 922 3802 10040 
HDM 98 741 1902 
PPL 257 831 2315 
Epid 7 61 148 
Iné RÚVZ 295 528 1421 
Platené služby  1413 7241 16679 
Iný požadovateľ(TT,TN) 97 270 752 
SPOLU  4493 32222 72918 
Počty vyšetrených vzoriek k 31.12.2008 sú v porovnaní s rokom 2007 vyššie o 351 
vzoriek.  Platené služby tvoria 31,4% zo všetkých vyšetrených vzoriek. 
  
2. V roku 2008 sme vykonali monitoring PAU v pracovnom prostredí, vo vnútornom 
prostredí budov i v životnom prostredí i sledovanie 1-hydroxypyrénu v moči u  pracovníkov 
exponovaných PAU. Monitoring je napojený na riešenie projektu č. 7.12 Stanovenie PAU 
v ovzduší a hydroxypyrénu v moči u pracovníkov vybraných profesií. K hodnotenému 
obdobiu sa analyzovalo 32 vzoriek pracovného ovzdušia a 12 vzoriek vonkajšieho ovzdušia 
so 704 ukazovateľmi  a 29 vzoriek moču exponovaných pracovníkov a 10 vzoriek moču 
neexponovaných pracovníkov so 78 ukazovateľmi. Odbery  týchto vzoriek vykonali naši 
pracovníci na základe objednávok  z firmy WEGA, s.r.o. Pata a  Elektrokarbon,  s.r.o. 
Topoľčany. Analýzy týchto vzoriek sa realizovali v laboratóriách RÚVZ so sídlom v Banskej 
Bystrici. 
 
3. 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 hluku v 21 organizáciách ( 335 meraní na pracovných miestach),  meranie 
vibrácií v 1 organizácii ( 6 meraní vibrácií prenášaných na ruky zamestnanca). Na oddelení 
chemických analýz sa analyzovalo 117 vzoriek ovzdušia (prašnosť a chemické škodliviny) a 
25 vzoriek biologického materiálu.  V rámci NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých 
prachov sa analyzovali vzorky ovzdušia (14) i stavebného materiálu (12 vzoriek).  
 

442



4. Cieľom projektu č. 2.3 Zdravé pracoviská je objektivizovať stav pracovného prostredia 
a životných podmienok pre odhad zdravotného rizika, pre tvorbu zdravých životných 
a pracovných podmienok a environmentálneho zdravia pri  preventívnej ochrane zdravia 
obyvateľov.  V rámci plnenia hlavnej  úlohy sme vykonali objektivizáciu hluku v 1 
organizácii (Kongsberg Driveline Systems, s.r.o.–95 meraní na pracovných miestach) 
a objektivizáciu chemických škodlivín v 1 organizácii (Cesta Nitra a.s. 4 vzorky prachu–
respirabilná frakcia, obsah SiO2). 
 
5. V priebehu roka 2008 vo vzorkách  detskej a dojčenskej výživy sa  metódou  HPLC/UV  
stanovil  obsah dusitanov a dusičnanov v 266 vzorkách detskej výživy, čo bolo 547 
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.  
                                                  
6. 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 132 vzoriek s 909 ukazovateľmi.  
 
7. Vo vzorkách materského mlieka sa naďalej budú vyšetrovať tieto ukazovatele: sušina, 
popol, tuky, bielkoviny, vápnik, PCB a ťažké kovy - rámci projektu č. 7.5. Materské mlieko. 
Do hodnoteného obdobia  na analýzy boli dodané 4 vzorky, v ktorých sa stanovilo 25 
ukazovateľov.    
 
8. V rámci projektu č. 7.3. Minerálne a pramenité balené vody sa pokračovalo v analýzach 
minerálnych a pramenitých vôd. Analyzovalo sa 232 vzoriek s 4466 ukazovateľmi.  
 
9. 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 72 vzoriek s 933 
ukazovateľmi.  
 
Oddelenie mikrobiológie životného prostredia 
 
Plán  pracovných úloh je zosúladený s Programovým vyhlásením vlády SR na úseku 
verejného zdravotníctva. 
Na Oddelení mikrobiológie životného prostredia je postavený na požiadavkách terénnych 
oddelení RÚVZ Nitrianskeho kraja ako aj objednávok  fyzických a právnických subjektov.  
 
Počty vzoriek: 
 
1.6. Monitoring  kvality  vody  prírodných kúpacích  oblastí  v  súlade s platnou  legislatívou, 
príprava  podkladov  pre  EÚ – vyšetrených bolo 148 rekreačných vôd, čo predstavuje  533 
ukazovateľov, 1312 analýz.  
1.8. Monitoring kvality pitných vôd v súlade s európskou legislatívou – bolo vyšetrených 
3582 vzoriek pitných vôd, čo predstavuje 21 492 ukazovateľov, 14 456 analýz.           
6.4. Surveillance vybraných nozokomiálnych nákaz v programe EÚ HELICS – IPSE  bolo 
vyšetrených 8144 vzoriek.   
6.6. Mimoriadne epidemiologické situácie  - 568 depistážnych vzoriek a  134                                                    
       vzoriek potravín v súvislosti s prebiehajúcim ochorením.    
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7.1. Cianobaktérie – 148 vzoriek, 1 ukazovateľ, 350 analýz 
7.2. Legionelly a améby v zdravotníckych zariadeniach, v nebytových budovách    
a oddychových zónach (24 vzoriek,24 ukazovateľov, 48 analýz).  
7.3. Minerálne a pramenité balené vody  -  282 vzoriek,  1551 ukazovateľov,  1269 analýz. 
7.5. Materské mlieko - 10 vzoriek, 30 ukazovateľov, 35 analýz . 
 
V súlade s programom Bezpečnosť potravín sme na  oddelení MŽP v roku 2008 vyšetrili   
4598 vzoriek potravín  a 134 vzoriek v súvislosti s prebiehajúcim ochorením. 
V súvislosti s elimináciou nozokomiálnych nákaz sme na oddelení doteraz vyšetrili 8144 
vzoriek z prostredia zdravotníckych zariadení a nemocníc. 
                                                                       
Mikrobiologické a biologické yýkony laboratórnych činností oddelenia MŽP. 
Na oddelení MŽP bolo celkove k 31.12.2008 v rámci Nitrianskeho kraja  vyšetrených: 
4598 vzoriek potravín   
3582 vzoriek pitných vôd 
1642 vzoriek rekreačných vôd 
164 vzoriek pieskov detských pieskovísk 
196 vzoriek peľových zŕn a spór plesní z ovzdušie 
8144 vzoriek  dekontaminácie prostredia a skúšok sterility. 
Celkový počet vzoriek bol 18 326.  
 
 Nitra 
Komodita Poč. vzoriek Ukazovateľ Analýza
potraviny 2254 11270 45080 
pitná voda 1772 21 264 14456 
rekreačné vody 820 6560 12 300 
dekontaminácia  
a sterilita  

3256 9768 16280 

 
Nové Zámky 
Komodita Poč. vzoriek Ukazovateľ Analýza
potraviny 573 2865 11460 
pitná voda 434 5608 3472 
rekreačné vody 150 1200 2400 
dekontaminácia  
a sterilita  

1355 4065 6775 

 
Levice 
Komodita Poč. vzoriek Ukazovateľ Analýza
potraviny 774 3870 15480 
pitná voda 464 5568 3712 
rekreačné vody 82 656 1312 
dekontaminácia  
a sterilita  

2177 6531 10885 

 
Komárno 
Komodita Poč. vzoriek Ukazovateľ Analýza
potraviny 478 2390 9560 
pitná voda 506 6072 4048 
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rekreačné vody 322 2576 5152 
dekontaminácia  
a sterilita  

679 2037 3395 

 
Topoľčany 
Komodita Poč. vzoriek Ukazovateľ Analýza
potraviny 519 2595 10380 
pitná voda 406 4872 3248 
rekreačné vody 228 1824 3648 
dekontaminácia  
a sterilita  

677 2031 3385 

 
C: OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Úloha č. 1 : Zabezpečiť plnenie cieľov NPPZ na všetkých úrovniach spoločnosti 
 
     V územnom obvode RÚVZ so sídlom v Nitre ( okres Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce) sa 
priebežne zabezpečujú ciele NPPZ v súlade so stratégiou WHO Zdravie 21- zdravie pre 
všetkých v 21. storočí. Pri realizácií úloh NPPZ vychádzame z jeho hlavného cieľa – za účasti 
všetkých zabezpečovať ochranu a posilňovanie ako aj trvalé zlepšovanie zdravia obyvateľov 
SR vrátane nášho regiónu v období rokov 2006 – 2010.  
     Za uvedené obdobie sme v tejto oblasti spolupracovali : 
- s Mestom Nitra – Mestský úrad v Nitre, ktoré v rámci projektu: „Nitra – zdravé mesto“,   
  zorganizovalo pre svojich obyvateľov X. ročník DNI ZDRAVIA /26. -30.máj 2008/.     
Spolupracujúcimi organizáciami boli : Slovenská únia proti osteoporóze, Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada Zobor n. o. Nitra, RÚVZ Nitra, Katedra výživy ľudí SPÚ, UKF 
v Nitre FSV a Z – Katedra ošetrovateľstva, Krajské osvetové stredisko, Krajská knižnica 
Karola Kmeťa, Inko fórum, CVČ Domino, Slovenský zväz telesne postihnutých, Zväz 
diabetikov Slovenska, Fit club Slovakia, OZ Šťastné deti. 
     Zamestnanci oddelenia Podpory zdravia zabezpečili dňa 28.05.2008 meranie rizikových 
faktorov KVCH – meranie hladiny cholesterolu a glukózy v krvi, antropometrické vyšetrenie. 
V prípade zistenia nadlimitných hodnôt bolo poskytované odborné poradenstvo. O vyšetrenie 
prejavilo záujem 20 klientov.  
- Naďalej spolupracujeme s UKF – fakultou ošetrovateľstva, ktorej pedagógovia 
a študenti zabezpečujú poradenstvo a praktickú výučbu techniky dojčenia mamičiek 
v priestoroch oddelenia Podpory zdravia. Na uvedených aktivitách participujú aj naši 
zamestnanci. Oddelenie Podpory zdravia pokračuje priebežne v spolupráci s realizátormi 
projektu „Školy podporujúce zdravie“ Napr.: ZOUI Nová Ves nad Žitavou, SOU Levická 
kuchár – čašník, ZŠ – Krčméryho Nitra a ZŠ – Benkova Nitra. 
- S miestnym spolkom SČK č. 1 Šaľa, ktorý opakovane organizoval pre svojich členov 
akciu zameranú na prevenciu civilizačných ochorení bolo dňa 14.mája 2008 vyšetrených 45 
záujemcov.  
- so zamestnávateľmi Matador Vráble 29.02.2008 vyšetrených 129 zamestnancov, vo 
firme GIESECKE s.r.o., Nitra bolo vyšetrených 95 zamestnancov, VISTEON Nitra bolo 
v apríli 2008 vyšetrených 29 zamestnancov. 
- Priebežne sme spolupracovali so zdravotnými poisťovňami SzP a UNION.   
     Pracovníci oddelenia epidemiológie zabezpečovali výjazdy v spolupráci s ostanými 
oddeleniami RÚVZ so sídlom v Nitre. V rámci výjazdov bolo v II. polroku vyšetrených 964 
klientov. Jednotlivé výjazdy a prácu v Poradenských centrách RÚVZ so sídlom v Nitre 
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v rámci základnej poradne zastrešovalo v II. polroku 2008 odd. epidemiológie, nakoľko na 
oddelení Podpory zdravia absentovala pozícia lekára. 
- Agrokomplex Nitra 2008 bolo vyšetrených 277 záujemcov 
- Danfoss  Zlaté  Moravce  bolo vyšetrených 68 zamestnancov 
- Royall  Press  Nitra  bolo vyšetrených 38 zamestnancov 
- Matador Automotive Vráble bolo vyšetrených 92 zamestnancov     
 
Úloha č. 3  Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe  
                   života, spolupráca s médiami pri príležitosti významných dní venovaných  
                   problematike zdravia vyhlásených WHO 
 
- 22. marec „Svetový deň vody“ – v N-rádiu vystúpila vedúca oddelenia HŽP k problematike  
                                                       zásobovania vodou zdravotne nezávodnou pitnou vodou  
                                                      nášho regiónu a význame pitného režimu.    
- 07. apríl „Svetový deň zdravia“ – Nitrianske noviny  zverejnili článok o Dni otvorených  
                                                         dverí RÚVZ so sídlom v Nitre  a možnosti vyšetrenia  
                                                         rizikových faktorov chronických civilizačných chorôb. 
                                                           Taktiež bolo spomenuté, že 7.4.2008 si pripomíname 60.  
                                                          výročie vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. 
- 31. máj „Svetový deň bez tabaku“ - boli oddelením Podpory zdravia pripravené aktuálne      
                                                            panely a plagáty o škodlivosti a následkoch fajčenia. V  
                                                            súvislosti s realizáciou súťaže „Prestaň a vyhraj“ bolo  
                                                            v čase od 01.-31.mája 2008 rozdaných 30 fajčiarom pri- 
                                                            hlášky do súťaže. Zároveň boli distribuované materiály. 
 
September bolo v rámci ochrany a podpory duševného zdravia uskutočnených 3 prednášky 
(SOU Kuchár- čašník, Stredná škola potravinárska, Stredná zdravotná škola) pre 157 
študentov) a 2 besedy na témy: „Zvládanie a predchádzanie stresu“, „Duševná hygiena 
stredoškolského študenta“, „Predchádzame šikane na školách“.  V  klube zdravia - KOS 
v Nitra boli pripravené 4 voľné prednášky pre seniorov.      
13. september  Bola uskutočnená beseda na SZŠ Nitra beseda pre 42 študentov zameraná na  
                         základné zásady zdravého životného štýlu a podpory nefajčenia na školách.  
                         V rámci mesiaca tém pre zdravé srdce bola nadviazaná spolupráca s MC Nitra 
                         a uskutočňované prednášky so zdravotníckou tematikou. 
                         Odd. Podpory zdravia uskutočnilo výpožičnú činnosť zdravotno-výchovných 
                         video titulov venovaných problematike srdca a srdcovo-cievnych ochorení.                            
21. september  Svetový deň Alzheimerovej choroby boli v spolupráci s nadáciou MEMORY  
                         v rámci Projektu Mám 65+, a teší ma že žijem zdravo pripravené 4 prednášky 
                         pre 65 občanov – seniorov. V projekte sa pokračovalo aj v mesiaci október 
                         v rámci mesiaca úcty k starším, bezplatne sa zapožičiavali ZV video tituly a    
                         priebežne podľa potrieb boli distribuované ZV materiály. 
3. október  -    Svetový deň úsmevu – Oddelenie Podpory zdravia v spolupráci s odd. HDM 
                         pripravilo materiály na nástenku určenú pre predškolákov zameranú na preven 
                         ciu zubného kazu u detí /MŠ – Topoľová/ 
16. – 22.november Európsky týždeň boja proti drogám...“ bolo vykonaných 10 prednášok a 2  
                              besedy následky škodlivosti užívania alkoholu na zdravie, zdravotné dôsle- 
                              dky užívania alkoholu a drog, užívania alkoholu za volantom (SPŠ Potravi- 
                              nárska a SZŠ v Nitre). Akcií sa zúčastnilo celkom 285 žiakov SŠ.   
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     V I. polroku 2008 boli priebežne podľa potrieb a dní venovaných problematike zdravia 
vyhlásených na tento rok SZO aktualizované panely na prístupných miestach nášho úradu so 
zdravotníckou tematikou (“Svetový deň vody“, „Svetový deň zdravia“, Výživa – základ 
zdravia“, „Rizikové faktory zdravia“, „Pohybom ku zdraviu“, 31.máj – Svetový deň bez 
tabaku“), spojená s podporou nefajčenia a abstinencie u detí ZŠ.  
    V zmysle primárnej prevencie drogových závislostí uskutočnilo oddelenie Podpory zdravia 
RÚVZ so sídlom v Nitre 3 prednášky a 1 besedu s celkovou účasťou 346 žiakov. 
 
     Oddelenie Podpory zdravia uskutočnilo v rámci Svetového dňa zdravia, vyhláseného SZO 
s témou na tento rok „Chránim seba a chránim svoje životné prostredie“ 2 akcie pod názvom : 
„DNI ZDRAVIA 2008“. Akcia DNI ZDRAVIA 2008 bola zameraná na podporu a ochranu 
zdravia detí na I. a II. stupni ZŠ, prevenciu látkových, ale najmä nelátkových závislostí, 
základy prvej pomoci ako aj praktického uplatňovania zdravého životného štýlu ako súčasti 
každodenného života. Celkovo sa na akcii zúčastnilo 1 451 žiakov spolu s rómskym etnikom, 
ako aj s nadanými a mimoriadne talentovanými žiakmi. 
 
     Zamestnancom a vedeniu školy bol zmeraný cholesterol, krvný tlak, výpočet BMI 
a poskytnutá odborná konzultácia. Žiaci 9. ročníka ZŠ – Krčméryho Nitra sa zúčastnili akcie : 
„Hrou proti AIDS“, v spolupráci s oddelením HDM. V II. polroku 2008 bolo vykonaných 6 
prednášok o škodlivých následkoch alkoholu na zdravie človeka a užívanie alkoholu za 
volantom pre stredné školy (Stredná priemyselná škola potravinárska resp. Spojená škola 
v Nitre), a 4 prednášky a 2 besedy pre Strednú zdravotnú školu v Nitre s celkovou účasťou 
285 študentov stredných škôl. Oddelenie aj naďalej poskytovalo bezplatné zapožičiavanie 
zdravotno-výchovných video titulov s vyššie uvedenou tematikou, ako aj zapožičiavanie 
DVD „Alkohol – skrytý nepriateľ“. 
 
      Oddelenie Podpory zdravia uskutočnilo II. polroku 2008 v rámci  DNI ZDRAVIA 2008 
regionálny projekt prevencie nefajčenia určený pre populáciu detí materských škôl. Akcia 
bola určená pre populáciu detí predškolského veku a hrovou formou pripomínala deťom prečo 
je dobré fajčiť nezačať, ale naopak po celý život dodržiavať zásady zdravého životného štýlu. 
Zúčastnilo sa jej 26 predškolákov z MŠ Topoľová v Nitre a zamestnancom boli poskytnuté 
merania tlaku krvi, výpočet BMI, merania cholesterolu.      
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Časť E. Politika kontroly tabaku a prevencia fajčenia: 
 
Plnenie: 
Kontrola dodržiavania zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, resp. zákona č.465/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva 
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v dozorovaných zariadeniach.  
V roku 2008 bolo celkove vykonaných 174 kontrol, z toho: 
- športové zariadenie 5 
- regeneračné zariadenia 8 
- starostlivosť o ľudské telo 102 
- zdravotnícke zariadenia 16 
- zariadenia cestovného ruchu 40 
- iné zariadenia 3 
Uložené bolo jedno opatrenie (viditeľne označiť zákaz fajčenia v prevádzke). 
O vykonaných kontrolách je každý mesiac informovaný Úrad verejného zdravotníctva SR.  
 
Časť 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.  
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 2008 z celkového počtu 123 odberových miest 43 miest bolo 
v predškolských a 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 2008 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 390) majú všetky obce a mestá vybudovaný obecný vodovod.  
 
Problematika vody na kúpanie: 
Pred začatím letnej turistickej sezóny jednotliví prevádzkovatelia kúpalísk  dokladovali 
kvalitu vody v zdrojoch termálnej vody, chladiacej a pitnej vody na kúpaliskách.  
V prípadoch, kedy orgán na ochranu zdravia ľudí vydal posudok k uvedeniu priestorov 
kúpalísk do prevádzky v letnej turistickej sezóne 2008, 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. 
Počas letnej turistickej sezóny neboli zaznamenané ochorenia, ktoré by súviseli s pobytom 
ľudí na kúpaliskách  
 
Realizácia Regionálneho prioritného cieľu č.2 – ciele: 

1.  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. 
2. Zameranie sa  na celkovú úmrtnosť a chorobnosť detí a mládeže v dôsledku  

externých príčin (CEHAPE, WHO).  
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Plnenie: 
V sledovanom období neboli Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Nových Zámkoch predložené na posúdenie investičné akcie /územné konanie/, ktoré by 
zásadným spôsobom ovplyvňovali  vyššie uvedenú problematiku.  
 
Realizácia Regionálneho prioritného cieľu č.3 – ciele: 
1. 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. 
2. 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 2008 a ďalšie roky RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch nie je riešiteľské pracovisko 
projektov s uvedeným zameraním. 

 
Realizácia Regionálneho prioritného cieľu č.4 – ciele: 
1. 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. 
2. 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 2008 a ďalšie roky RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch nie je riešiteľské pracovisko 
projektov, ktoré sa zaoberajú uvedenou problematikou. 
 
Ľudský biomonitoring, Informačný systém životného prostredia a zdravia, Klimatické 
zmeny a zdravie: 
Plnenie: 
V rámci Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na 
rok 2008 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)  
Informačný systém Voda na kúpanie – zber, evidencia a vyhodnocovanie kvality vody na 
kúpanie na umelých kúpaliskách a prírodných kúpacích oblastí. Informačný systém bol na 
oddelení využívaný v plnom rozsahu:  
- evidenciou kúpalísk s ich základnou charakteristikou (evidencia umelých kúpalísk, ich vyba-
venie, počet a rozmery bazénov, sezónnosť prevádzky) 
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- 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 enviromentálneho hluku.  
Vzhľadom k tomu, že RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch nemá laboratórnu zložku, 
nemôže sa podieľať na mapovaní enviromentálneho hluku.   
 
Úloha č.3 Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie.  
Plnenie: 
Oddelenie v sledovanom období zabezpečilo monitorovanie: 
- spracovaním ročných a týždenných plánov monitoringu pitnej vody a odber vzoriek pitnej 
vody na analýzu 
- spracovaním plánu monitoringu vody na kúpanie v prírodnej kúpacej oblasti (Tona Šurany) 
- vedením jednotnej evidencie o zbere údajov a sledovaní kvality pitnej vody (informačný 
systém Vydra) 
- vedením evidencie o zbere údajov a sledovaní kvality vody na kúpanie (informačný systém 
Voda na kúpanie) 
- odberom kontrolných vzoriek vody z umelých kúpalísk v rámci LTS 2008 
- 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 
zabezpečovali pracovníci oddelenia. 
V priebehu roka 2008 bola sledovaná a hodnotená kvalita pitnej vody v zmysle platných 
právnych predpisov zabezpečením: 
- spracovania harmonogramu odberov v rámci monitoringu pitnej vody 
- odberom vzoriek a ich transportom do spádového laboratória (RÚVZ Nitra). 
- tlačením a expedíciou laboratórnych rozborov prevádzkovateľom vodárenských zariadení a 
samospráve  
Z celkového počtu 185 vzoriek pitnej vody, odobratých v rámci monitoringu vyhovovalo 173 
vzoriek, 12 vzoriek nevyhovovalo, z toho 4 vzorky nevyhovovali po stránke mikrobiologickej 
a 8 vzoriek po stránke fyzikálno-chemickej, biologická závadnosť nebola zistená. 
V rámci ŠZD z verejných vodovodov bolo odobratých 18 vzoriek, vyhovovalo 16 vzoriek, 1 
vzorka nevyhovovala po stránke mikrobiologickej, 1 vzorka po stránke chemickej,  biologická 
závadnosť nebola zistená.  
 
Pri výskyte nevyhovujúcich vzoriek odobratých v rámci monitoringu v ukazovateľoch NMH, 
MHRR sa vykonal opakovaný odber vzoriek vody z verejnej vodovodnej siete v rámci 
štátneho zdravotného dozoru. Prekročenie významných ukazovateľov kvality pitnej vody 
nebolo zaznamenané.  
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V hodnotenom období neboli vydané výnimky na kvalitu pitnej vody. 
 
Kontrola prírodných vôd na kúpanie (štrkovisko Tona Šurany) sa vykonávala v zmysle 
nariadenia vlády č.87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré transformovalo 
Smernicu Európskeho parlamentu a rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na 
kúpanie. 
Kvalita vody v uvedenom štrkovisku: 
- vyhovovala v mikrobiologických ukazovateľoch 
- 1 vzorka nevyhovovala v biologických ukazovateľoch (množstvo rias)  
Z hľadiska chemických ukazovateľov kvality: 
 - všetky vzorky nevyhovovali  pre prekročenie  medznej hodnoty ukazovateľa kvality 
„fenoly“  
 - 7 vzoriek nevyhovovalo v ukazovateli  kvality „nasýtenie vody kyslíkom“  
 - 18 vzoriek nevyhovovalo v ukazovateli  kvality „farba“. 
O výsledkoch kontroly bol informovaný Krajský úrad životného prostredia Nitra. 
 
Úloha č.5 Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia 
a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu enviromentálneho 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 zabezpečovalo 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.  
 
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. 

 
          V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa pre zamestnancov školských jedální 
poskytli konzultácie, resp.  metodické usmernenia, zamerané na problematiku stravovania detí 
a mládeže (boli vykonané v 29 - tich prípadoch ). Presadzovali sme pravidelné zaraďovanie  
menej obľúbených jedál  a nápojov ako napr. ryby,  čerstvú zeleninu  a ovocie, strukoviny,   
pitnú vodu a nesladené ovocné čaje. Tým, okrem podpory zabezpečenia zdravého vývoja detí 
a mládeže, sme podporovali  aj edukatívnu  funkciu školského stravovania.  
         Deťom MŠ, v rámci štátneho zdravotného dozoru sa formou krátkych prednášok 
a besied  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  ( 34 prednášok, besied ).    
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V spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre sme pravidelne zabezpečovali  
vzdelávanie vedúcich pracovníkov školských stravovacích zariadení  v našej územnej  
pôsobnosti. V roku 2008  sme informovali o nových predpisoch  v oblasti ochrany  verejného 
zdravia a spoločného stravovania detí. 
            

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 130- 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.  
Zameriavali sme 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.  V rámci každej previerky sa 
vykonáva kategorizácia stravovacích zariadení - v súlade s Národným plánom pre úradnú 
kontrolu potravín v SR.  
Za zistené nedostatky  v stravovacích zariadeniach  boli udelené 3 blokové pokuty v sume  
1600 Sk ( za  nedostatky v osobnej  a prevádzkovej hygiene, za porušovanie zásad správnej 
výrobnej praxe) 
      Monitoring, zameraný na mikrobiálnu nezávadnosť a  hygienu výroby pokrmov 
a cukrárenských výrobkov pripravených v strediskách praktického vyučovania v profesiách 
kuchár-čašník-cukrár  sa  vykonal  v mesiacoch  apríl a október 2008. Odobralo sa 21 vzoriek 
hotových varených jedál a  11  vzoriek cukrárskych výrobkov.  V žiadnej  z odobratých 
vzoriek neboli prekročené limitné hodnoty uvedené v potravinovom kódexe SR  ( 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 ).   
Kontroly, ako aj vedenie záznamov z  kontrol  v školských stravovacích zariadeniach a v 
zariadeniach, v ktorých  vykonávame  štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín 
realizujeme  v  zmysle „ Štandardných postupov pri výkone štátneho zdravotného dozoru“.  
      Evidencia výkonov v zariadeniach spoločného stravovania pri detských  kolektívnych 
zariadeniach sa vykonával 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.   
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            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.             
V Nitrianskom kraji uvedený program  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 v roku 2008 sa 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 ).  Zúčastnilo  sa  ho 6267 stravníkov,  z toho 1776 
detí MŠ,  4220 žiakov základných škôl a 271 študentov stredných škôl, ktorí sa stravujú 
v jedálni s právnou subjektivitou.      
Pracovníci odd. HDM, v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru – predovšetkým pre deti 
MŠ, vyzdvihujú význam   mlieka a mliečnych výrobkov, ako aj potrebu zvýšenej dodávky 
týchto potravinových komodít  pre rastúci detský organizmus  ( formou krátkych prednášok 
spojených s besedami   v 34 MŠ   ).  
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. Počet zariadení, ako aj  počet 
detí a žiakov, zapojených do  programu  eviduje Krajský školský úrad v Nitre.  
 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 ŠZD.  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 zabezpečovala  v rámci  
výkonu štátneho zdravotného dozoru ( pre deti  v 34 MŠ  formou krátkej besedy ).  
Okrem toho vedúca oddelenia HDM dňa 16.10.2008 na Strednej odbornej škole zdravotníckej  
v Nových Zámkoch, v rámci Svetového dňa výživy ( v tomto roku sa niesol v znamení  
významu nezávadnej pitnej vody  pre organizmus a  pitného režimu ) zabezpečila  prednášku 
pre študentov I. a II. ročníka   na  uvedenú tematiku. 
    
       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  
nepodávali.   
 
Úloha č. 5 Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám 
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• 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 oddelenia HDM vykonávali v rámci 
štátneho zdravotného dozoru. Za hodnotené obdobie    bolo vykonaných 208 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 2008 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 dozor 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 2008 a   Plánu úradnej kontroly  
potravín vykonávanej  orgánmi na ochranu zdravia na obdobie  od 1. januára  2008 do 
31.decembra 2008 vypracovaného oddelením hygieny výživy RÚVZ Nové Zámky a    
vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese. V roku 2008 do 31.12.2008 vykonali   
zamestnanci RÚVZ v Nových Zámkoch v rámci úradnej kontroly potravín 173 kontrol 
a v rámci štátneho zdravotného dozoru 948 kontrol. V rámci štátneho zdravotného dozoru 
a úradnej kontroly potravín bolo odobratých v roku 2008 do 31.12.2008  624 vzoriek 
potravín v okrese Nové Zámky, z toho  25 vzoriek potravín bolo nevyhovujúcich. 
            
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 2008 bolo do úlohy  
zapojených 80 respondentov. Všetkým 80 respondentom (stredne ťažko pracujúci 
v podnikoch okresu Nové Zámky a klienti základnej poradne zdravia RÚVZ Nové Zámky) 
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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:  
V roku 2008 bolo odobratých a vyšetrených 27 vzoriek soli. 3 vzorky nevyhovovali 
požiadavkám legislatívy. 

 
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 
komunikovalo s obyvateľstvom  na   vyššie uvedené témy.  
 
4. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo 
výžive  
 Činnosť oddelenia: 
 V roku 2008   neboli predložené nové návrhy noriem a legislatívy na  pripomienkovanie.  
 
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 podmienk, 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 94 
vzoriek dojčenskej a detskej výživy  na vyšetrenie. Všetky vzorky boli vyhovujúce. 
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 73 vzoriek dojčenskej výživy na 
obsah dusičnanov a dusitanov. 
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Vzorky vyhovovali požiadavkám legislatívy. 
 
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 2007 a v rámci neho podľa  plánu štátneho  
zdravotného dozoru pre kozmetické prostriedky na  rok 2008 vypracovaného ÚVZ  SR a 
zaslaného  pod č.  OHVBPKV/68/2007/Ko   dňa 8.1.2008.  V roku 2008 bolo v rámci vyššie 
uvedeného usmernenia odobratých 15 vzoriek kozmetických výrobkov  vyšetrených na obsah 
konzervačných látok vo výrobkoch pre dospelých na obsah konzervačných látok 
v kozmetických výrobkoch  pre deti a farbivá  v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov . 
Vzorky vyhovovali v sledovaných  ukazovateľoch. V rámci kontrol predajní kozmetiky neboli 
zistené nedostatky v označovaní výrobkov. 
 
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 
 Činnosť oddelenia:  
 V rámci  štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín sa vykonával 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 rámci štátneho zdravotného 
dozoru a úradnej kontroly potravín bolo odobratých v roku 2008 do 30.12.2008  624 vzoriek 
potravín v okrese Nové Zámky, z toho  25 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 73 vzoriek dojčenskej výživy na obsah dusičnanov a dusitanov. Vzorky  
vyhovovali požiadavkám legislatívy. 
 
7.1.3  Sledovanie  reziduí pesticídov v potravinách pre dojčatá a malé deti 
Boli zaslané 3 vzorky dojčenskej a detskej výživy  na ÚVZ SR so sídlom v Bratislave na 
vyšetrenie reziduí 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, 
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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 2008 bol  vypracovaný     Plán úradnej kontroly  potravín 
vykonávanej  orgánmi na ochranu zdravia na obdobie  od 1. januára  2008 do 31.decembra 
2008  oddelením hygieny výživy RÚVZ  v Nových Zámkoch .  V súlade s uvedeným plánom 
sa vykonávali 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 2008 do 31.12.2008 vykonali zamestnanci RÚVZ v Nových Zámkoch v rámci úradnej 
kontroly potravín 173 kontrol a v rámci štátneho zdravotného dozoru 948 kontrol. V rámci 
štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo odobratých v roku 2008 do 
31.12.2008  624 vzoriek potravín v okrese Nové Zámky, z toho  25 vzoriek potravín bolo 
nevyhovujúcich. 
 
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 
vykonávali v rámci výkonu štátneho  zdravotného dozoru a úradného dozoru kontroly 
v dozorovaných zariadeniach a podľa zistených skutočností sa vykonávali zodpovedajúce 
opatrenia . V rámci hlásení  RAPIDU bolo vykonaných 48 kontrol a v rámci hlásení 
RAPEXU bolo vykonaných 206 kontrol 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 postupovalo podľa platnej legislatívy 
a zistené skutočnosti s príslušnou dokumentáciou boli zaslané na vedomie ÚVZ SR.  
 
Časť E. Politika kontroly tabaku a prevencia fajčenia: 
Činnosť oddelenia:  
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru sme sa zameriavali 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  zamestnanci 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, oddelenia 
hygieny výživy vykonali od 3.3.2008 do 31.12.2008  spolu  140 cielených kontrol 
v zariadeniach spoločného stravovania okresu Nové Zámky so zameraním  na  dodržiavanie 
ustanovení zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  .   V 1 prípade bolo 
prevádzkovateľom uložené opatrenie o viditeľnom označení priestorov vyhradených pre 
fajčiarov, a v 2 prípadoch opatrenie - viditeľne označiť priestory so zákazom fajčenia a 1 
opatrenie - dodržiavať zákaz fajčenia.  Boli uložené 4 pokuty v celkovej sume 3 100, - Sk za 
nedodržanie zákazu fajčenia v prevádzke . Hlásenie o vykonaných kontrolách podľa vyššie 
uvedeného zákona je zasielané každý mesiac na ÚVZ SR. 
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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 
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). 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 
• Osýpkam 
• Ružienke  
• Mumpsu 

 
Vyhodnotenie: 
     Pravidelné povinné očkovanie je vykonávané proti desiatim prenosných 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. 337/2006 Z.z. o podrobnostiach 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 
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reťazca pri manipulácii s vakcínami. Zo záverov previerky očkovania vykonanej k 31.08.2008 
vyplynuli nasledovné výsledky:   
     Základné očkovanie detí proti DiTePe, VHB a HIb a Polio bolo vykonané na 98,9%. Prvé 
i druhé preočkovanie proti DiTePe bolo vykonané na 99,0% – 99,4%. Tretie preočkovanie 
detí proti DiTe bolo realizované na 99,8%. Základné očkovanie novorodencov proti TBC bolo 
vykonané na 98,6%. Preočkovanie tuberkulín negatívnych detí bolo vykonané na 100%. 
Očkovanie detí proti MMR bolo v ročníkoch 2005 a 2006 vykonané na 99,8% a 99,4%. 
Následné preočkovanie detí v 11. roku života proti MMR bolo vykonané v ročníku narodenia 
1996 na 99,8%. Očkovanie adolescentov proti VHB bolo v ročníku narodenia 1996 vykonané 
na 99,9%. Preočkovanie proti poliomyelitíde IPV v ročníku narodenia 1994 bolo realizované 
na 99,7%. 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 kontaktov osôb infikovaných vírusom hepatitídy 
B bolo vykonané u 11 kontaktov nosičov HBsAg. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde B bolo 
vykonané u 5 osôb DSS a upratovacích služieb vo FNsP. Očkovanie proti chrípke v  
kolektívnych zariadeniach, bolo vykonané u 825 obyvateľov a zaočkovanosť dosahuje 89,9%. 
Iné druhy očkovania u detí do 15 rokov boli vykonané u 2909 detí – 580x KE, 842x Chrípka, 
46x VHA, 116x VHB, 42x  
 
    VHA+VHB, 2x Meningokoková meningitída a 1245x proti Streptokokovým nákazám, 3x 
proti Rotavírusovým infekciám, 2x proti Varicelle a 31x proti Rakovine krčka maternice.  

 
Časť 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  30.11.2008  spolu 156 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 bolo zasielané 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 2008 sa venujeme prehodnoteniu všetkých rizikových prác podľa novej 
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 
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návrhu na zaradenie prác do kategórií. V okrese Nové Zámky do dnešného dňa evidujeme 
rizikové práce v 2 726 prípadoch. Z tohto počtu vykonáva rizikové práce 613 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. 
       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  o výkone živočíšnych škodcov 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 dezinfekciu a deratizáciu. 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 usmernenie 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.    
       Celkove na oddelení bol v roku 2008 vykonaný štátny zdravotný dozor na 1 721 
pracoviskách s počtom záznamov 420.  
 
Odvolanie proti rozhodnutiu : 

- počet odvolaní 3 
- zamietnutie odvolania 3 

 
Sankčné opatrenia : 
 
- Uloženie pokuty  podľa § 57 ods. 46 písm. a/ zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov vo výške 50.000 .- Sk 
pre súkromného podnikateľa Jozefa Daniela, bytom Švermova 6 Šurany – 
prevádzkovateľa „Autoopravárenskej dielne“ na uvedenej adrese za  porušenie  
ustanovenia  § 13 odst.4 písm. a/, ďalej podľa § 84 zák.č.  372/1990 Zb. o priestupkoch a  
za nedodržanie ustanovení § 13  odst. 4  písm. a/ Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. bola 
uložená bloková pokuta vo výške 3 000.- Sk  Ing. Ľubici Radačovskej, bytom Štúrova 35  
Palárikovo, prevádzkovateľke predajne „Gardénia“ na Štúrovej 31 v Palárikove. 
 
        Ďalej na oddelení preventívneho pracovného lekárstva  v priebehu  roka 2008 bolo 
vydaných celkove 468 rozhodnutí a 137 záväzných stanovísk, 346 rozhodnutí na 
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uvedenie do prevádzky 14 rozhodnutí na vyhlásenie rizikových prác, 2 rozhodnutia na 
zrušenie rizikových prác, 1 rozhodnutie na prácu s veľmi jedovatými látkami 
a prípravkami, 1 rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,  10 rozhodnutí 
na posúdenie prevádzkového poriadku, 79 rozhodnutí na prerušenie konania v danej 
veci, 12 rozhodnutí na zastavenie konania, 1 rozhodnutie na vydanie pokynu na 
odstránenie nedostatkov, 1 rozhodnutie na predĺženie termínu plnenia rozhodnutia, 1 
rozhodnutie na vydanie opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku,  ďalej  89 
záväzných stanovísk k územnému konaniu, 41 záväzných stanovísk ku kolaudačnému 
konaniu a 7 záväzných stanovísk k návrhom na zmenu v užívaní stavby.  
 
         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 2008 pri výkone štátneho zdravotného dozoru sme  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 sme vykonali na pracoviskách 338 
previerok s celkovým počtom pracovníkov  4 840 z toho  2 311žien. 
       Nad výkonom  činnosti pracovnej zdravotnej služby zahŕňajúcim dohľad nad 
pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou sme 
vykonali 3 previerky. Nedostatky boli zistené hlavne pri vypracovaní prevádzkových 
poriadkov a posudkov o riziku. 
      Službu zdravia pri práci, kde nie sú vyhlásené rizikové práce,  nemajú  v 279 
prípadoch pri počte pracovníkov 899, z toho žien 477. Ďalej pracovno-zdravotnú službu 
nemajú zatiaľ zriadenú vo firmách, kde  sú vyhlásené rizikové práce v 4 prípadoch pri 
počte pracovníkov 405, z toho 133 žien. Vlastnými odbornými zamestnancami  sa 
pracovno-zdravotná služba zabezpečuje v 1 prípade s vyhlásenými rizikovými prácami 
pri počte pracovníkov 1 16, z toho 704 žien. Dodavateľským spôsobom sa pracovno-
zdravotná služba zabezpečuje vo firmách, kde nie sú vyhlásené rizikové práce v 40 
prípadoch pri počte zamestnancov 511, z toho 202 žien a s vyhlásenými rizikovými 
prácami sa zabezpečuje v 14 prípadoch pri počte pracovníkov 1 863, z toho 795 žien. 
                                                                 
Oddelenie podpory zdravia:  
 
1. Seminárna a školiaca činnosť. 
1x  seminár – na tému: ,,Týranie a šikanovanie žiakov“ pre 150 žiakov 8.a 9.ročnikov ZŠ- 
Štúrovo 
1x pracovné stretnutie- na ministerstve zdravotníctva: ,, Manažment zdravotníckych 
zariadení“ 
15x prednáška na tému „Zdravá výživa,  pre 525 žiakov  7. – 9. ročníkov  základných škôl 
v Nových Zámkoch ,Štúrove, Uľany nad Žitavou, Dvory nad Žitavou, Zemné,  Bánov, 
spojená s poskytnutím ZV materiálov; 
2x prednáška na tému „Drogy a AIDS“  pre 29 žiakov  ZŠ- cirkevnej v Nových Zámkoch 
a pre 85 žiakov  9. ročníka ZŠ v Štúrove 
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1x prednáška na tému „Prevencia civilizačných ochorení“ pre36 žiakov 7.a 9 ročníka ZŠ 
Nové Zámky 
1x prednáška na tému „Pitný režim “ pre 48žiakov  v Nových Zámkoch ZS-G.Bethlena 
spojená s poskytnutím ZV materiálov; 
6x prednáška s proti fajčiarskou tematikou pre žiakov ZŠ Nové Zámky v celkovom počte 
210 žiakov 
8x prednáška s tematikou zdravej životosprávy pre 212 žiakov štyroch ZŠ v Nových 
Zámkoch  
 
2. Výskumná a prieskumná činnosť. 
 
410 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; 
620 vyšetrení hodnôt krvného tlak 
410 vyšetrení % celkového tuku tukomerom; 
70 stanovení BMI na základe telesnej výšky a váhy; 
16 odberov na vyšetrenie cholesterolu pre obyvateľov Nových Zámkoch, ktoré v spolupráci 
s nami zorganizovala farmaceutická firma ,,WORWAG“ na prezentáciu svojich produktov. 
 
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“- august 
1x panel na tému ,,Svetový deň duševného zdravia“ – október 
1x panel na tému  ku dňu otvorených dverí ,,Zdravé pracoviská“-október 
1x panel na tému ,,Svetový deň osteoporózy “-november 
1x panel na tému ,,Medzinárodný deň bez fajčenia“ –november 
1x panel na tému ,,Svetový deň AIDS“ - december 
  
4. Využívanie zdravotno-výchovných videofilmov a edičného materiálu. 
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 
12 x zapožičanie ZV videofilmov  
 
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 1450 ks  
a 380 ks určených pre žiakov základných škôl, stredných škôl a pre cieľovú skupinu 
produktívneho a post produktívneho veku; 

 
vlastné zdravotno-výchovné materiály – 85 plagátov so zdravotno-výchovným zameraním 
sme využili pri tvorbe panelov na jednotlivé zdravotnícke témy vyhlásené WHO; 
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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; 
oddelenie epidemiológie – zapožičanie odbornej literatúry; 

                              - spolupráca na dotazníkovom prieskume informovanosti žiakov 
                                o drogovej problematike; 

 
lekári I. a II. kontaktu: 

– poskytnutie ZV materiálov (cca98 ks) 
novorodenecké oddelenie NsP Nové Zámky – zapožičanie ZV videofilmov (18 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 90 ks); 
Reflotronom vyšetrených 8 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 počte 3: 

 
„ Nezabúdajte na vodu“, „Osteoporóza“ 

Ďalšie informácie o činnosti 
Oddelenie podpory zdravia spolupracovalo s každou inštitúciou, ktorá nás oslovila :                               

 
8x prednáška s tematikou zdravej životosprávy, zahrňujúca aj oblasť drog, pre žiakov 
štyroch základných škôl (spolu 212 žiakov)  v Nových Zámkoch , v  Štúrove  
1x informovanie zamestnancov RÚVZ Nové Zámky o ,,Svetovom dni bez tabaku“ a o 
možnosti bezplatného vyšetrenia v Poradni zdravia v týždni od 30. mája do 4. júna 2008 pre 
zamestnancov RÚVZ a ich rodinných príslušníkov;  
8 osôb – zamestnancov RÚVZ Nové Zámky absolvovalo kompletné vyšetrenie v Poradni 
zdravia v rámci Svetového dňa bez tabaku; 
1x uverejnenie 2 článkov (,Nezabúdajte na vodu,Osteoporóza) v miestnych a okresných 
masmédiách Castrum Novum, Naše Novosti, Štúrovo a okolie; 
3x zapožičanie ZV videofilmov s protidrogovou tematikou lekárom I. kontaktu, učiteľom ZŠ 
v Kolte, pracovníkom Požitavského osvetového strediska v Nových Zámkoch; 
Odbery ku dňu otvorených dverí ,,Zdravé pracoviská“ v celkovom počte 12. 
 
5. POPA – Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity  
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Náplň práce: 
1. Poradenstvo pre optimalizáciu pohybovej aktivity všetkých vekových skupín obyvateľstva. 
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. 
 
27x individuálna konzultácia;; 
1x propagácia medzinárodnej súťaže „Prestaň a vyhraj“ formou článku uverejnenom 
v miestnych a okresných masmédiách Castrum Novum, Naše Novosti, Štúrovo a okolie; 
1x propagácia medzinárodnej súťaže „Prestaň a vyhraj“ medzi zamestnancami RÚVZ Nové 
Zámky; 
11x zapožičanie ZV videofilmov s tematikou pohybovej aktivity lekárom I. kontaktu, 
pracovníkom novorodeneckého oddelenia NsP v Nových Zámkoch,  
telocvičňa v budove RÚVZ bola počas roka priebežne využívaná zamestnancami; 
Pri všetkých akciách realizovaných v rámci POPA poskytujeme klientom ZV materiály 
z edície ÚVZ SR 
 
6.  PSP – Protistresová poradňa  
 
Náplň práce: 
1. Psychodiagnostika klienta a určenie zdravotného stavu podľa typu osobnosti. 
2. Asertivita a agresivita v rodine a na pracovisku. 
3. Záťaž a stres a ich vplyv na zdravie a psychickú pohodu v rodine a na pracovisku. 
4. Poradňa pre elimináciu stresu a terapia mentálnej hygieny klienta. 
5. Relaxačné cvičenia, individuálne a skupinové, rôzneho zamerania. 
6. Harmonizácia biologických, psychických a sociálnych úrovní psychického zdravia. 
7. Vydávanie ZV propagačných materiálov. 
 
2x panel s tématikou psychického zdravia (Zdravá životospráva, 7. apríl – Svetový deň 
zdravia);  
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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. 
Dozorujeme 2880 zariadení, v rámci kontrolnej činnosti štátneho zdravotného dozoru bolo 
vykonaných 834 kontrol a v úradnej kontrole potravín bolo vykonaných 230 kontrol. 
V posudzovacej oblasti bolo vydaných 399 súhlasných posudkov, 3 zákazy na manipuláciu 
s požívatinami, 2 zákazy na predaj a uvádzania do obehu kozmetických výrobkov, 15 
odborných vyjadrení, 66 záväzných stanovísk, 16 stanovísk (zák. 71/197 Zb. o správnom 
konaní) a 8 konzultácií.  

 
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 92 klientov, 34 boli na opakovanej 
kontrole.  
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 
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. 
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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 stanového 
harmonogramu úradnej kontroly potravín a výkonu štátneho zdravotného dozoru. 
V priebehu roku sme vykonali 556 kontrol v epidemiologicky rizikových výrobniach, z toho: 
ZSS                                -   538 
Lahôdkarské výrobne    -       5 
Cukrárske výrobne        -       7 
Zmrzliny                        -       6 
Obaly a materiály prichádzajúce do styku s potravinami - 2  kontroly. 
Kontroly boli zamerané na dodržiavanie mikrobiologických kritérií, systému HACCP 
a správnej výrobnej praxe. 
Celkom bolo v roku 2008 vykonaných  v ŠZD 834 kontrol, zároveň bolo celkom laboratórne 
vyšetrených 1155 vzoriek potravín, z toho nevyhovelo 133 vzoriek, čo predstavuje 12 %; bolo 
odobratých 28 vzoriek pitných vôd, z toho nevyhovelo 7 vzoriek (25 %), 19 vzoriek 
kozmetických výrobkov a  50 vzoriek predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami 
a obalové materiály, 284 sterov z pracovného prostredia. 
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky  
  
Bolo vykonaných 12 kontrol, 165 inšpekcií. 
Splnené boli všetky cielené úlohy podľa predloženého harmonogramu na rok 2008. 
V rámci cielenej úlohy:  
Úloha č. 1) Dôkaz /stanovenie ftalátov v lakoch na nechty, bolo vyšetrených 6 druhov lakov 
na nechty. Na základe chemických analýz 1 vzorka nevyhovela ustanoveniam  NV SR č. 
658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre zistený obsah 
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dibutylftalátu. Len 1 lak na nechty vyhovel ustanoveniam §§ 6 – 14 vyššie citovaného NV SR 
v označovaní. 
Úloha č. 2) Dokumentárna kontrola – detská kozmetika nebola realizovaná, nakoľko 
neregistrujeme dovozcu detskej kozmetiky. 
Úloha č. 3) Dôkaz/stanovenie dietylénglykolu a fluoridov v zubných pastách – boli odobraté 3 
originálne balenia na laboratórne vyšetrenie rozbor, úloha nie je ukončená. 
Úloha č. 4) Dôkaz/stanovenie farbív v oxidačných farbách na vlasy. Boli odobraté 2 vzroky, 
ktroré na základe chemických analýz vyhoveli. 1 vzorka nezodpovedala ustanoveniam 
o označovaní.  
Úloha č. 5) Monitoring kozmetických výrobkov deklarujúcich použitie nanomateriálov 
a/alebo nanotechnológií. Bolo prekontrolované označovanie 28 rôznych druhov kozmetických 
výrobkov, pričom na žiadnom z nich nebolo deklarované použitie  nanomateriálov a/alebo 
nanotechnológií. 
Úloha č. 6) Dôkaz konzervačných látok v kozmetických výrobkoch pre dospelú populáciu, 
ktoré boli označené, že sú vyrobené bez použitia konzervačných látok. Boli odobraté 4 vzorky 
na chemické a mikrobiologické vyšetrenie. Všetky vyhoveli. Na základe chemických analýz 
bola dokázaná pravdivosť tvrdení na obaloch. 
Úloha č. 7) Dôkaz alebo stanovenie konzervačných látok v kozmetických výrobkoch pre 
detskú populáciu. Boli odobraté 4 vzorky na chemické a mikrobiologické vyšetrenie. Všetky 
vyhoveli. 
     Šetrené bolo hlásenie zo systému RAPEX – výskyt nebezpečného kozmetického výrobku 
na starostlivosť o vlasy „ŠEDIVÁČIK“, ktorého výrobca je v našom regióne.   
V I. polroku bolo zo systému RAPEX riešených 13 oznámení doručených z ÚVZ SR, spolu 
bolo prekontrolovaných 117 subjektov. 
 
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 

 
V roku 2008 sme zabezpečovali plnenie plánu úradnej kontroly potravín (MANCP) 

- potraviny na osobitné výživové účely – 56 vzoriek, všetky vyhoveli hygienickým 
požiadavkám, z toho potraviny pre dojčatá a malé deti – 45 vzoriek, všetky vyhoveli 
hygienickým požiadavkám (mykotoxíny a patulín, dusičnany a dusitany a monitoring) 

- prídavné látky (aditíva) – 2 vzorky, obe vyhoveli hygienickým požiadavkám. 
- ovocné a bylinné čaje – 10 vzoriek, všetky vyhoveli hygienickým požiadavkám (ťažké 

kovy) 
- potraviny pre dojčatá a malé deti – 2 vzorky pre PCB, 1 vzorka na obsah kumarínu a 5 

vzoriek na akrylamid, všetky vyhoveli hygienickým požiadavkám.  
 

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 na základe viacročného národného plánu úradnej 
kontroly sme zabezpečovali odber vzoriek a dozor nad: 
- hotové pokrmy – 116 vzoriek, z toho 5 nevyhovelo, čo predstavuje 4 % 
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- pokrmy rýchleho občerstvenia – 39 vzoriek, z toho 13 nevyhovelo, čo 33 % 
- lahôdkarské výrobky – 50 vzoriek, z toho 9 nevyhovujúcich, čo je 18 % 
- cukrárske výrobky – 69 vzoriek, z toho 21 nevyhovujúcich, čo je 30,4 % 
- zmrzliny – 71 vzoriek, z toho 13 nevyhovujúcich, čo je 18 % 
- minerálne vody – 33 vzoriek, z toho 13 nevyhovujúcich, čo je 39 % 
- pramenité a balené pitné vody – 9 vzoriek, všetky vyhoveli hygienickým požiadavkám 
- kuchynská soľ – 10 vzoriek, z toho 2 nevyhovujúcich, čo je 20 % 
- detská a dojčenská výživa – 45 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 2008 bol hlásený výskyt jednej potraviny – hlboko zmrazené 
filé treskovitých rýb a 4 predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a obalových 
materiálov. 

 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006 - 2010  

 
RÚVZ Poprad naďalej analyzuje listy o prehliadke mŕtveho z okresov Poprad, Kežmarok, 

Levoča za účelom zistenia najčastejších príčin úmrtia obyvateľstva spádového regiónu. 
Výsledky analýzy sú uplatňované pri edukácii na zlepšenie životného štýlu.  
 
a) Propagácia zdravého životného štýlu je predovšetkým uskutočňovaná v rámci poradenstva 
pri plnení programu CINDI – integrovanej prevencie proti neinfekčným ochoreniam a to ako 
v základnej tak i v nadstavbových poradniach. V roku 2008 základnú poradňu zdravia 
navštívilo 544 klientov.  Prvýkrát vyšetrených klientov bolo 318 a kontrolných vyšetrení 226. 
Podiel na náraste klientov majú aj výjazdové vyšetrenia (4 výjazdy zapísané v Poradni zdravia 
a 8 výjazdov bez zápisu 200 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.  
Poradňu pre optimalizáciu pohybovej aktivity navštívilo 78 klientov z toho 8 klientov 
opakovaných, poradňu na odvykanie od fajčenia 6 klientov, poradňu  HIV/AIDS nenavštívil 
žiaden klient. 
Poradenstvo sa poskytuje aj pri prednáškach, besedách prípadne školeniach uskutočňovaných 
priebežne počas celého roka (330).   

             
b) 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. 
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c) Projekt „Zdravé pracoviská“ je realizovaný v Chemosvit Fibrochem a.s. Svit a Whirlpool 
Slovakia spol. s r.o. Poprad. V obidvoch firmách sa v predchádzajúcich rokoch uskutočnila 1. 
etapa projektu – vyšetrenie v Poradni zdravia pri RÚVZ so sídlom v Poprade. V priebehu 
roka prebieha edukačná časť projektu prostredníctvom zdravotno – výchovných príspevkov 
do firemných novín (18).    

 
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. apríla 2008 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 2x ročne informuje obyvateľstvo spádového regiónu 

o výsledkoch činnosti základnej poradne zdravia a nadstavbových poradní v regionálnych 
novinách Poprad, Podtatranské noviny, v Levočskom informačnom mesačníku, novinách 
Kežmarok a 2 závodných novinách Chemosvit a Whirpool ako i regionálnej TV Poprad. 
Do týchto masmédialnych prostriedkoch sú podávané informácie o tématikach svetových dní 
určených WHO, o hygienicko epidemiologickej  situácii, o príprave a priebehu letnej 
turistickej sezóne a pod. Takto bolo v priebehu roka 2008 vydaných 72 príspevkov. S 
tematikou svetových dní a výsledkami činnosti poradenského centra sú návštevníci RÚVZ 
oboznamovaní názornou propagáciou na dvoch nástenkách RÚVZ (čakáreň Poradne zdravia, 
komunikačná chodba) a na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Poprade. 

 
4. Pripraviť program Podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 

 
Realizácia programu  v RÚVZ Poprad  po prerušení pokračovala od 1.4.2008   tromi 

komunitnými pracovníkmi výchovy k zdraviu  (KPVZ).  
KPVZ pracovali 4 dni v týždni v teréne, každý piatok vyhodnocovali svoju týždennú prácu na 
RÚVZ. Na konci mesiaca vypracovali mesačnú správu  z plnenia úloh , ktorá bola zaslaná na 
ÚVZ SR. 

Bol vypracovaný plán 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 
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požiadaviek príslušného lekára. KPVZ v priebehu roka sa zúčastňovali pri plnení opatrení 
v ohnisku nákazy súvisiacich s hromadným výskytom nákazlivých ochorení predovšetkým 
vírusovým ochorením hep. typu A.  

 
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. 

 
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 súvislosti s plnením Národného programu prevencie nadváhy 
a obezity sme vyšetrili 37 účastníčok súťaže Super premena, ktoré sú cvičenkami vo fitnes 
centre Aréna Poprad. Na riziko obezity upozorňovalo aj 6 príspevkov do masmédií 
zameraných na prevenciu SCO.  

 
E. Politika kontroly tabaku a prevencie fajčenia 

 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcii 

 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa kontrola zameriava aj na dodržiavanie 

ustanovení 377/2004   Z. z. o ochrane nefajčiarov, v znení neskorších predpisov. Výsledky 
zistenia sú zaznamenávané v zápisnici z kontroly. 

V 2008 bolo uskutočnených 1 337 kontrol v dozorovaných zariadeniach v spádových 
okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča.  

Poradňu na odvykanie od fajčenia v  2008 navštívilo 6 klientov. Hodnotiť účinnosť 
poradenstva nie je možné nakoľko klienti   bez udania dôvodu prestali do poradne dochádzať.  

Prevencii nefajčenia bolo v uplynulom roku venovaných 39 prednášok na 17 ZŠ + 
SOŠ (997 žiakov). Pravidelne sa zasielali  príspevky do regionálnych masmédií.  
 
 
 
 

472



D. ODBOR 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 za r. 2007 vzhľadom na 
to, že hodnotiace správy za r. 2008 za jednotlivé okresy budú spracované do 31.1.2009.  
              V našej spádovej oblasti, kde zabezpečujeme výkon štátneho zdravotného dozoru, 
evidujeme 119 zariadení pre deti predškolského veku. Základných škôl, vrátane spoločných 
právnych subjektov (ZŠ s MŠ) je 83 a na úseku stredného a učňovského školstva evidujeme 
spolu 29 školských zariadení. Vzdelávanie sa poskytuje aj v špeciálnych základných školách 
(8). 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 5 884, žiakov na základných školách, vrátane 
žiakov špeciálnych základných škôl,  je 23 868, na stredných a učňovských školách  je 12 229  
žiakov.  
              Vlastné zariadenia spoločného stravovania má 133 výchovne- vzdelávacích 
zariadení, čo predstavuje 55,6% z celkového počtu zariadení pre deti a mládež (239), výdajne 
sú vytvorené v 29 školách (12,1%), stravovanie v inom predškolskom alebo školskom 
zariadení má zabezpečené 51 škôl (21,3%) a bez poskytovania stravovania evidujeme 26 
zariadení (10, 9%) . 
               Z tohto štatistického prehľadu a z hlásení zo škôl o počte stravníkov v jednotlivých 
druhoch zariadení pre deti a mládež z decembra 2007  vyplýva, že percento stravníkov 
v predškolských zariadeniach je 90,0%, na úseku základného školstva je to 49, 8% stravníkov, 
na úseku stredoškolskej a učňovskej mládeže 31, 4% stravníkov. Je prirodzené, že najvyššie 
percento stravovaných je v predškolských zariadeniach, z ktorých väčšina zabezpečuje 
celodennú starostlivosť, vrátane poskytovania stravy. V ostatných vekových kategóriách je 
trend zostupný. 
               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. 
               Domnievame sa, že pokles percenta stravníkov porovnaním s rokmi dozadu súvisí 
s finančnou situáciou v rodinách. Zjednodušene povedané, ak stúpnu ceny základných 
potravín, stúpnu aj ceny stravných lístkov a to sa v konečnom dôsledku odrazí v poklese 
počtu stravníkov. Zariadenia spoločného stravovania boli presunuté do originálnych 
kompetencií, tým ich financovanie je iné ako v minulosti. 
Orgán verejného zdravotníctva sa podieľa na zdravotne výchovnom pôsobení na úseku aj 
ozdravenia výživy mladej generácie aj propagáciou v tejto oblasti ( doposiaľ bolo vykonaných 
30 prednášok o zdravom životnom štýle a propagovali sa aktivity pri príležitosti Sv. dňa 
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mlieka v máji 2008), 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-výchovným  pôsobením 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. Je to však dlhodobý proces, ktorého výsledky budú badateľné v dlhšom časovom 
horizonte. 
               Na poradách vedúcich zariadení spoločného stravovania v okrese Kežmarok 
a Poprad v prvom polroku 2008 a v 2. polroku v okrese Levoča táto problematika bola 
prezentovaná pracovníčkou oddelenia hygieny detí a mládeže. 
 
 3.   Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania 
 
              Tie školské zariadenia spoločného stravovania, ktoré sa zapojili do programu  
„Školské mlieko“, majú možnosť výhodne nakupovať mlieko a biele jogurty a ponúkať 
v rámci stravovania svojím stravníkom. Toto mlieko sa však nesmie použiť pri tepelnej 
príprave pokrmov.  
               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, v okrese Kežmarok vo všetkých 
 predškolských a školských zariadeniach mesta Kežmarok a vo väčších stravovacích 
zariadeniach iných škôl okresu Kežmarok. V okrese Levoča je záujem minimálny.  
               Na poradách vedúcich stravovacích zariadení pri zahájení tohto projektu bol 
pozvaný aj zástupca Tatranských mliekarní. Túto ponuku využíva asi 50% stravovacích 
zariadení. 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 dvoch škôl aj 
pracovníčka RÚVZ  prostredníctvom školského rozhlasu žiakom pripomenula význam mlieka 
vo výžive.    
                V snahe propagovania konzumácie mlieka v školskom stravovaní chceme byť 
školám nápomocní  (vedomostné súťaže, kreslenie plagátov, akcia „deň mlieka“, letáky). 
V máji 2008 oddelenie hygieny detí a mládeže na požiadanie zabezpečilo v dvoch školách 
besedy o význame mlieka vo výžive detí a prostredníctvom elektronickej pošty poskytlo 
informácie ďalším desiatim školám v našom regióne.  
        
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 (119) 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 
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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 občerstvovanom  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.   

                      
         5.  Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogových 

závislostiam  
                                                                                     a 
         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 

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 vybrané skupiny študentov v závislosti 
od ich prípravy na budúce povolanie zdravotníkov prostredníctvom anonymných dotazníkov 
o zdravotných dôsledkoch z fajčenia.  

Školský prieskum u žiakov základných škôl o tabaku, alkohole a drogách (TAD1) 
 
Celkovo bolo do prieskumu  v r. 2008 zahrnutých 309 žiakov z 2 dvoch základných 

škôl (ZŠ Lendak, ZŠ Spišská Stará Ves) vo veku 6 – 15 rokov. Formou štandardizovaných 
dotazníkov sa mapovali situácie v oblasti prevencie fajčenia, užívania alkoholu a drog, 
postojov a názorov k danej problematike, vplyvu rodinného prostrdia, názorov a postojov 
pedagógov, vzorových osobností.  
 

Školský prieskum u učiteľov základných škôl o tabaku, alkohole a drogách 
(TAD3) 

 
Zisťovali sa aj postoje učiteľov vo vzťahu k fajčeniu, alkoholu a drogám. Do 

monitoringu sa zapojilo 43 učiteľov z dvoch vyššie uvedených škôl. 
 
Školského prieskumu u žiakov stredných škôl o tabaku, alkohole a drogách 

(TAD2) 
Tento prieskum sa realizoval v prvom polroku 2008 na dvoch gymnáziách ( Spišská 

Stará Ves a a Kežmarku) a jednej strednej škole ZSŠ Svit) s celkovým počtom 279 
respondentov (jedna trieda z každého ročníka I. až IV).  
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Údaje zo všetkých vyplnených anonymných dotazníkov ( iba s vyznačením veku a pohlavia)  
sa začali od začiatku prázdnin vkladať do „masky“ v počítači, cez prázdniny 2008 boli 
analyzované a výsledky zasielané v septembri v písomnej forme, aj graficky jednotlivým 
školám.  
 
 Podľa našich skúseností a informácií z uplynulého školského roka vedenie škôl výsledky 
zverejňuje n ainformačných tabuliach, sú k dispozícii rodičom a imým návšteníkom škôl. 
Pracovníci RÚVZ ich využívajú pri svojich zdravotne výchovných aktivitách na školách, aj 
k porovnávaniu časových trendov vývoja v tejto problematike. 
 
F. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
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. 
           Vo februári 2008 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 2008 boli očkujúci lekári písomnou formou informovaní o zmene v kategorizácii vakcín, 
zakategorizovanie očkovacej látky Prevenar, písomnou formou boli lekári upozornení 
o nedostatku očkovacej látky proti kl. encefalitíde a dostupnosti očkovacej látky proti 
varicelle, bola im podaná informácia o celoslovenskej situácii so zásobovaním očkovacími 
látkami s obsahom difterického toxoidu pre povinné očkovanie detí a dospelých a metodické 
usmernenie pri očkovaní očkovacou látkou Priorix Tetra – stanovisko ÚVZ SR a v decembri 
bol zaslaný očkovací kalendár na rok 2009.  
      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. 
2008 nebolo zatiaľ hlásené žiadne ochorenie na osýpky, rubeolu, parotitídu, záškrt a pertusis 
v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča. 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 31.8.2008. Vo 
všetkých troch okresoch  Poprad, Kežmarok a Levoča bola pri kontrole očkovania zistená 
zaočkovanosť – od 98,7 % (základné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze v okrese 
Kežmarok ročník 2007) do 100% u všetkých druhov pravidelného očkovania a vo všetkých 
ročníkoch narodenia.  

Pri tejto kontrole boli opakovane zistené nedostatky v evidencii záznamov v očkovaní 
proti tbc. Neúčasť na očkovaní, hlavne rómskych detí sa riešila formou zapojenia rómskych 
aktivistiek. 

Väčšina očkujúcich pediatrov nám zasiela mesačné písomné hlásenia o vykonaných 
očkovacích výkonoch. 
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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 rámci plnenia úlohy sa na RÚVZ so sídlom v Poprade aj naďalej vedie evidencia 
rizikových prác za okresy Poprad, Kežmarok a Levoča v súlade s Vyhláškou 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. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru zameraného na plnenie tejto úlohy 
komplikuje výkon vstupných auditov pracovných zdravotných služieb vo firmách 
s rozhodnutiami o vyhlásení rizikových prác preto boli ukončené rozhodnutím regionálneho 
hygienika iba 14 ŠZD vykonaných pracovníkmi oddelenia.  
Požiadavka realizácie náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde 
zamestnanci vykonávajú rizikové práce je súčasťou každého rozhodnutia o vyhlásení 
rizikových prác. V rámci plnenia tejto úlohy bolo rozdaných a vyhodnotených 87 dotazníkov 
informovanosti zamestnancov. 
Veľmi jedovaté látky a prípravky v regióne používajú spravidla deratizačné skupiny pri 
výkone servisu komunálnej hygieny a spoločnosti GPU Levoča a TATRALEVA Poprad pri 
galvanickom pokovovaní výrobkov. Používanie jedovatých látok a prípravkov na chemickú 
ochranu rastlín bolo realizované v 2 poľnohospodárskych podnikoch. V prevažnej miere sa 
používajú prípravky s označením Xi a Xn, o čom svedčí aj zistenie, že v uplynulom období 
najväčší regionálny veľkopredajca VJLaP JLaP a NCHF, spoločnosť HEBA Poprad, nepredal 
žiadne prípravky s označením T+ a T.  
Po cielenom výkone štátneho zdravotného dozoru v roku 2008 sa v tomto roku vykonávali 
kontroly skladov VJLaP, JLaP a NCHF iba v rámci schvaľovacieho procesu prevádzkových 
poriadkov na prácu s nimi a vydávania súhlasov na prevádzku u právnych subjektov, ktoré 
vstúpili do správneho konania. Pri týchto kontrolách neboli zistené nedostatky týkajúce sa 
absencie osvedčení o odbornej spôsobilosti pracovníkov na prácu s veľmi jedovatými a 
jedovatými látkami a prípravkami, vo vedení evidencie a v skladovaní. 
V súčasnosti je v nami sledovaných okresoch evidovaných v riziku karcinogénnych látok 19 
zamestnancov. 
V rámci ŠZD sa vo vybraných prevádzkach zameriavame aj na podmienky práce 
zamestnancov vystavených faktorom práce prispievajúcich k vzniku ochorení DNJZ najmä 
u rizikových prác u ktorých dochádza k stereotypným, opakujúcim sa častým operáciám 
spojenými s nevhodnou polohou končatín. Prihliadame tiež na celkovú zdatnosť pracovníkov, 
mikroklimatické podmienky, spolupôsobenie vibrácii, hluku a vnútené tempo práce. Ďalej 
posudzujeme uplatňovanie vyhl. MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia 
pred fyzickou záťažou pri práci psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou so 
zameraním najmä na požiadavky na miesto výkonu práce, režim práce a odpočinku a ďalšie 
faktory prispievajúce k vzniku, v roku 2008 sme vykonali  3 šetrenia podozrenia CHzP 
v súvislosti s JNDZ v 2 prípadoch bolo vyjadrené podporné stanovisko k vzniku ochorenia 
v súvislosti s výkonom práce. 
Na základe dohody o spolupráci sa vykonávajú každoročne spoločné previerky s IP SR vo 
vytypovaných zariadeniach u rizikových prác (práca s bremenami) v roku 2008 – 
Hypermarket Tesco Poprad a v roku 2007 GGP Slovakia – výroba záhradníckej techniky. 
V roku 2008 sme na základe podania vykonali ŠZD v predajni LIDL so zameraním na prácu 
s bremenami u predavačiek. Vo všetkých prípadoch boli anketovaní pracovníci 
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prostredníctvom dotazníkov. Na základe objednávky spoločnosti Whirlpool Slovakia, spol. 
s r. o., Poprad sme vykonali posúdenie fyzickej záťaže na pozícii operátora pri montáži 
predného závažia na bubon práčky s odporúčaniami pre zamestnávateľa v záujme zníženia 
zdravotných rizík na tejto pracovnej pozícii.  
V roku 2008 sme vykonali jedno šetrenie na podozrenie z CHzP s ochorením chrbtice  
u pitevného sanitára s pozitívnym vyjadrením k posudku vzniku ochorenia v súvislosti 
s vykonávanou prácou.  
Počas roka sa pracovník odd. PPL zúčastnil na Komisii pre posudzovanie CHzP (CKD), kde 
sa posudzujú aj ochorenia podporno-pohybovo aparátu a prijímajú spoločné kritéria a postupy 
pri posudzovaní a určovaní chorôb z povolania.  
Zameriavali sme sa aj na kontrolu vydávania posudkov o zdravotnej spôsobilosti 
a vyšetreniami u zamestnancov u vybraných firiem s pracovnými činnosťami s manipuláciou 
s bremenami. 
 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
RÚVZ so sídlom v Poprade realizuje projekt „Zdravé pracovisko“ vo firmách: 
1. Chemosvit Fibrochemm, a. s., Svit 
2. Whirlpool Slovakia, spol. s. r. o., Poprad – Matejovce 
 V obidvoch firmách sa v predchádzajúcich rokoch uskutočnila 1. etapa projektu – 
vyšetrenie v Poradni zdravia pri RÚVZ. V súčasnosti prebieha edukačná časť projektu 
prostredníctvom zdravotno – výchovných príspevkov do firemných novín a zároveň prebehli 
rokovania o ďalšom priebehu projektu. V roku 2008 sa v spoločnosti Chemosvit Fibrochem 
vykonala objektivizácia fyzikálneho faktora – hluku na všetkých pracoviskách. Spolu bolo 
vykonaných 86 meraní imisií hluku, vyhodnotených 23 expozícíí hlukom v 17 profesiách. 
V súčasnosti prebieha vyhodnotenie zmien oproti objektivizácii, ktorá prebehla v rámci 1. 
etapy projektu zdravých pracovísk. 
 Na základe rokovania s vedením Whirlpool Slovakia, spol. s. r. o., Poprad – 
Matejovce sa v januári 2009 stretne pracovná skupina zložená s pracovníkov odd. PPL nášho 
RÚVZ a pracovníkov odd. Enviromnet Healt & Safety spoločnosti Whirlpool Slovakia, ktorá 
vypracuje a predloží postup pokračovania 2. etapy projektu. 
 
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 2008 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 čoho výsledkom bolo schválených 188 nových resp. aktualizovaných 
prevádzkových poriadkov. 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 
a vyhodnotených 87 dotazníkov). 
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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.  

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 

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 vstupné audity, objektivizácie faktorov pracovného 
prostredia a spracovanie a príprava posudkov o riziku.  

Ďalšími prioritami boli 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 nemajú informácie o potrebnom rozsahu výkonu LPP.  

Zamestnávatelia pri podpisovaní záznamov ŠZD boli upozornení na zistené nedostatky 
a v súčasnosti sú zahajované správne konania so zamestnávateľmi. Na oddelení PPL boli 
prijaté opatrenia a plán výkonu ŠZD zameraných na výkon LPP hlavne u podnikov s tými 
istými PZS. 
 
H. ODBOR  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 11 vzoriek pitnej vody z viacerých 
vodárenských zdrojov (Tatranská Štrba, Štrbské Pleso, Tatranská Lesná, Vernár, Ždiar, 
Červený Kláštor, Osturňa) s celkovou závadnosťou 18,2 %. V mesiaci júl 2008 sa po 
intenzívnych zrážkach v obci Jurské vyskytli povodne, pričom bolo vyšetrených 9 vzoriek 
vody z verejných studní, z toho bolo všetky vzorky závadné ( 2 vzorky chemicky závadné a 8 
vzoriek mikrobiologicky závadných).  
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 Počas Svetového dňa vody boli vyšetrené 3 vzorky vody vo vybraných ukazovateľoch 
so závadnosťou 0 %  z individuálnych vodných zdrojov – studní so zameraním na obsah 
dusičňanov, amónnych iónov a dusitanov. 
 
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 24 
vzoriek vody z verejných studní so závadnosťou 80 %. Jednalo sa o  závadnosť 
mikrobiologickú a vyšší obsah železa a mangánu (Jurské a Bušovce). Z minerálnych 
prameňov bolo odobratých 11 vzoriek vôd, z toho bolo 7 závadných (63,6 %).  
 
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. 

V okrese Poprad bolo odobratých  v rámci monitoringu 70 vzoriek pitnej vody 
z verejných vodovodoch, pričom 8 vzoriek bolo závadných (11,4%). 
 V okrese Kežmarok bolo odobratých 52 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov so 
závadnosťou 17,3 % (9 vzoriek).  
 V okrese Levoča bolo odobratých 66 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov 
s 19,7 % závadnosťou (13 vzoriek).   

Kvalita vody na kúpanie bola sledovaná len 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 (Aquacity Poprad, TK Vrbov).  

V okrese Poprad eviduje RÚVZ 25 umelých celoročných kúpalísk s počtom 
vnútorných bazénov 30 a 6 vonkajších bazénov (v areáli Aquacity Poprad 5 bazénov a 1 
bazén v hoteli Hubert v Gerlachove). V roku 2008 bol uvedený do prevádzky bazén v hoteli 
SIPOX v Štrbe, bazén v hoteli Borovica na Štrbskom Plese a zrekonštruovaný bazén v hoteli 
Bystrina v Starom Smokovci. 
Z vonkajších a vnútorných bazénov v areáli Aquacity Poprad bolo celkovo odobratých 54 
vzoriek bazénovej vody so závadnosťou 7,4 % (4 vzorky – prekročená hodnota voľného 
a viazaného chlóru), z ostatných bazénov s celoročnou prevádzkou bolo odobratých 53 
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vzoriek bazénovej vody so závadnosťou 30,2 % (16 vzoriek – voľný a viazaný chlór, amónne 
ióny).  
 V okrese Kežmarok eviduje RÚVZ 7 umelých kúpalísk s 13 bazénmi. Celkový počet 
odobratých vzoriek na Termálnom kúpalisku vo Vrbove bolo 42 so závadnosťou 78,6 % (33 
vzoriek – prekročenie voľného a viazaného chlóru, mikrobiologických ukazovateľov), 
v ostatných zariadeniach bolo odobratých 15 vzoriek bazénovej vody so závadnosťou 33,3 % 
(5 vzoriek).  
 
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. 

I. Správa o činnosti NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami  
I. Zriadenie  
Národné referenčné centrum pre obalové materiály bolo zriadené rozhodnutím Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 3361/94-A zo dňa 8.9.1994 a rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR 
č. 347/98-A zo dňa 3.2.1998 zmenené na Národné referenčné centrum pre predmety bežného 
používania a obalové materiály. Listom MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT zo dňa 15.5.2007 bolo 
NRC pre predmety bežného používania a obalové materiály poverené vykonávať činnosť 
Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami. 
 
II. Personálne vybavenie  
Organizačne oddelenie podlieha priamo regionálnemu hygienikovi. 
Na realizácií úloh, ktorými bolo oddelenie poverené sa podieľajú : 
- 3 VŠ odborní pracovníci 
-  5 SŠ odborní pracovníci v spolupráci s pracovníkmi špecializovaného laboratória 1 

chemických analýz a špecializovaného laboratória 2 mikrobiologických analýz.    
                                                                                                                                                                             
III. Činnosť 
a)  Rozsah činnosti 
Národné referenčné laboratórium plnilo s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky 
v roku 2008 nasledovné úlohy : 
- na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb vykonalo laboratórne vyšetrenie a  

hodnotenie bezpečnosti 752 vzoriek materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami a 35 vzoriek materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou, 

- na základe požiadaviek ÚVZ SR pripravilo 8 odborných podkladov v danej problematike 
(stanoviská k odosielaným a prijatým hláseniam RASFF a RAPEX, k problematickým 
výrobkom a k sťažnostiam spotrebiteľov),  

- na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb vykonalo písomné hodnotenie 12 
výrobkov na základe predloženej dokumentácie, 

- vykonalo 480 odborných konzultácií v danej problematike pre fyzické a právnické osoby 
a odborných pracovníkov RÚVZ v Slovenskej republike týkajúcich sa legislatívnych 
požiadaviek, vyhlásenia o zhode resp. úpravy technologického procesu, 

- vypracovalo plánu úradných kontrol pre oblasť materiálov a predmetov určených na styk 
ktorý je súčasťou viacročného plánu úradných kontrol, 

- metodicky viedlo a usmerňovalo výkon úradných kontrol v SR (vypracovaný dokument : 
Metodický pokyn k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na 
styk s potravinami),  
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- v rámci úradných kontrol vykonalo laboratórne vyšetrenie a hodnotenie bezpečnosti 342 
vzoriek materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, 4 výrobky boli hlásené 
SR v systéme RASFF, 

- vyhodnotenie úradných kontrol v tejto oblasti za celú SR, 
- pre potreby informovania verejnosti bola pravidelne aktualizovaná www stránka RÚVZ 

so sídlom v Poprade, na ktorej sú dostupné informácie o výkone úradných kontrol 
a informácie o nebezpečných výrobkoch, 

- centrálne vedie databázu :  
- výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami na území SR  
- výrobcov potravín využívajúcich twist off uzávery na uzatváranie sklenených pohárov  
- výrobcov konzervovaných potravinárskych výrobkov, ktorí využívajú lakované 

konzervy na balenie týchto potravín 
- veľkoskladov, skladov a distribútorov 

- pripravovalo a pripomienkovalo legislatívne návrhy v danej problematike, 
- vykonávalo školiacu činnosť pre inšpektorov vykonávajúcich úradné kontroly, 
- spolupracovalo s inštitúciami EÚ (pripomienkovanie legislatívnych návrhov v rámci 

pracovnej skupiny „Working Group Meeting on Food Contact Materials“ zriadenej EK) 
a Referenčným laboratóriom Spoločenstva (CRL).   

 
b) Spolupráca v rámci rezortu i mimo rezortu zdravotníctva 
V roku 2008 NRL spolupracovalo s týmito inštitúciami : 
Mimo rezortu zdravotníctva : 
- Direktoriát ochrany zdravia a ochrany spotrebiteľa pri Európskej komisii, Brusel 
- CRL – Referenčné laboratórium EÚ, Joint Research Centre, Ispra, Taliansko 
- Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
- STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava 
- Technický skúšobný ústav š.p., Piešťany 
- Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Zvolen 
- Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Tatranská Štrba 
V rezorte zdravotníctva : 
- Úrad verejného zdravotníctva SR 
- Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava  
- ŠZÚ Praha – Centrum zdravia a životných podmienok 
- RÚVZ v Slovenskej republike  
 
c) Legislatívna činnosť 
NRL je spracovateľom  piatej hlavy druhej časti PK SR – Materiály a predmety určené 
na styk s potravinami. V roku 2008 vypracovalo : 
- Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. apríla 

2008 č. 06913/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos MP SR a MZ SR z  9. júna 2003 
č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky 
upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších 
predpisov. 

- Návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z ........, 
ktorým sa mení a dopĺňa Výnos MP SR a MZ SR z  9. júna 2003 č.1799/2003-100, 
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály 
a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov. 

V návrhu je transponovaná smernica 2008/39/ES. 
 
 

482



d) Spolupráca s inštitúciami EÚ 
V rámci pracovnej skupiny „Materiály a predmety určené na styk s potravinami“ 
zriadenej pri Európskej komisii v Bruseli boli pripomienkované tieto nariadenia 
a dokumenty :  
- Návrh Nariadenia EK týkajúceho sa aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov, 
- Pracovný dokument týkajúci sa nariadenia pre plastové materiály a predmety určené na 

styk s potravinami (kodifikácia smerníc) 
- 4 dodatok k smernici EK, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, týkajúca sa 

plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami,   
- Nariadenie Komisie (ES) č.282/2008 o recyklovaných materiáloch a predmetoch určených 

na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006, 
- Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2008 z 24. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č.372/2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov 
v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami, 

- stanovisko k problematike bisfenolu A v PC dojčenských fľašiach, 
- stanovisko k problematike melamínu uvoľňovaného z plastových výrobkov.   
V rámci siete Národných referenčných laboratórií zriadených v súlade s Nariadením (ES) 
č. 882/2004, do ktorého je zaradené aj naše pracovisko boli pripravované a pripomienkované 
nasledujúce dokumenty : 
- 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, 
- Dotazník k používaniu a testovaniu aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov, 
Naše pracovisko sa zúčastnilo medzilaboratórnych porovnávacích testoch : FAPAS – 
stanovenie primárnych aromatických amínov (vyhodnotenie Z-skóre : -0,2).    
  
e) Účasť na pracovných skupinách v rámci spolupráce s EÚ 
Pracovníci NRL sa zúčastňovali zahraničných pracovných ciest organizovaných EK 
(pracovná skupina na prípravu legislatívy pre materiály a predmety určené na styk 
s potravinami) : 
- Working Group Meeting on Food Contact Materials, Brusel, Belgicko  
      (07. – 08.02. 2008; 05.- 06. 05. 2008; 31.10.2008; 19.12.2008) 
 
V rámci spolupráce s CRL - Referenčným laboratóriom Spoločenstva pre materiály 
a predmety určené na styk s potravinami  aktívne pracovalo naše NRL v týchto pracovných 
skupinách : 
- Pracovná skupina pre podmienky testovania a výber potravinových simulátorov 

(23.04.2008; 02.07.2008; 02.12.2008), Ispra, Taliansko 
- Pracovná skupina pre stanovenie kritérií validácie analytických metód  

(03.07.2008; 02.12.2008), Ispra, Taliansko 
- Pracovná skupina pre implementáciu 4 dodatku k Smernici Komisie 2002/72/ES 

(05.12.2008), Ispra, Taliansko 
- Pracovná skupina pre aktívne a inteligentné materiály a predmety 

(05.12.2008), Ispra, Taliansko 
V rámci siete národných referenčných laboratórií sa zástupca nášho pracoviska zúčastnil 
piateho plenárneho zasadnutia Národných referenčných laboratórií pre materiály určené na 
styk s potravinami, Ispra, Taliansko (03. – 04. 12. 2008), na ktorom sa vytýčili priority na rok 
2009 a ďalšie roky. 
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f) Konferencie, prednášková a publikačná činnosť 
 
Konferencie :       
Pod záštitou ÚVZ SR zorganizoval RÚVZ so sídlom v Poprade : 
• II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť materiálov a 
predmetov určených na styk s potravinami a ich úradné kontroly“ spojený so školením 
inšpektorov v súlade s Nariadením EP a Rady č. 882/2004, ktorá sa konala v dňoch 22.– 23. 
10. 2008 pre pracovníkov RÚVZ so sídlom v SR a KVPS v SR. 
Konferencia bola zorganizovaná pod záštitou hlavných hygienikov SR a ČR pre pracovníkov 
RÚVZ so sídlom v SR, Krajských veterinárnych a potravinových správ so sídlom v SR a pre 
pracovníkov Krajských zdravotných ústavov a Zdravotných ústavov so sídlom v ČR. 
Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi v danej 
oblasti a aktívne si vymieňať skúsenosti s výkonom úradných kontrol v SR a ČR a Rakúsku. 
 
Počet účastníkov zo SR :  71                    
Počet zahraničných účastníkov : 28       
  
• odborný seminár „Požiadavky na bezpečnosť materiálov a predmetov určených na 
styk s potravinami“, ktorý sa konal v dňoch 23. – 24. 10. 2008 pre výrobcov, dovozcov a 
distribútorov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami so sídlom v SR a ČR.  
 
Odborný seminár bol zorganizovaný pod záštitou hlavných hygienikov SR a ČR a jeho 
cieľom bolo oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v tejto oblasti a informovať ich 
o povinnostiach pri uvádzaní výrobkov na trh.    
 
Počet účastníkov zo SR :  32 
Počet zahraničných účastníkov : 22        
 
Na uvedenej konferencii a odbornom seminári boli pracovníkmi NRL prezentované 
nasledujúce prednášky : 
- Ing. M. Syčová, RÚVZ so sídlom v Poprade : Legislatívne požiadavky na materiály 

a predmety určené na styk s potravinami v SR 

- Ing. M. Syčová, RÚVZ so sídlom v Poprade : Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2008 z 24. 
júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 372/2007, ktorým sa ustanovujú 
prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk 
s potravinami 

- Ing. M. Syčová, RÚVZ so sídlom v Poprade : Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2008 o 
recyklovaných materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006 

- Ing. M. Syčová, RÚVZ so sídlom v Poprade : Koncepcia výkonu úradných kontrol na 
Slovensku + výsledky úradných kontrol za rok 2007 

- Ing. M. Syčová, RÚVZ so sídlom v Poprade : Misia FVO v Číne + EU-China Trade 
Projekt 

- Ing. R. Rosipal, RÚVZ so sídlom v Poprade : Epoxidové deriváty podliehajúce 
obmedzeniam – Nariadenie (ES) č. 1895/2005  

- Ing. R. Rosipal, RÚVZ so sídlom v Poprade : Sieť NRL a jej činnosť                 

- RNDr. A. Akurátny, RÚVZ so sídlom v Poprade : Mikrobiologické požiadavky na obaly 
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- Ing. J. Cimermanová, RÚVZ so sídlom v Poprade : Matematický difúzny model pre 
odhad špecifickej migrácie látok  

- Mgr. I. Jakubove, RÚVZ so sídlom v Poprade : Antimón v PET fľašiach 
Ďalšia prednášková činnosť :  

- SYČOVÁ, M.: Úradné kontroly materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. 
Dni NRC,  Bratislava, 07.03.2008.  

- SYČOVÁ, M.: Koncepcia výkonu úradných kontrol materiálov a predmetov určených na 
styk s potravinami. Krajský seminár, Košice, 17.04.2008.   

- SYČOVÁ, M.: Všeobecný audit SR – špecifický audit FCM. Celoslovenská porada HV, 
Bratislava, 26.06.2008.  

- SYČOVÁ, M.: Legislatívne požiadavky na materiály a predmety určené na styk 
s potravinami, Kurz v HV, Modra Harmónia, 29.09.2008. 

- SYČOVÁ, M.: Princípy výkonu úradných kontrol materiálov a predmetov určených na 
styk s potravinami, Kurz v HV, Modra Harmónia, 29.09.2008. 

- SYČOVÁ, M.: Praktické príklady výkonu výkonu úradných kontrol materiálov a 
predmetov určených na styk s potravinami, Kurz v HV, Modra Harmónia, 29.09.2008. 

- SYČOVÁ, M.: Vyhodnotenie úradných kontorl za rok 2007. Krajský seminár, Prešov, 
09.10.2008.   

- SYČOVÁ, M.: Výkon úradných kontrol v roku 2009. Celoslovenská porada HV, 
Bratislava, 15.12.2008.  

 
g) Akreditácia  
Chemické vyšetrenia sú vykonávané v akreditovanom špecializovanom laboratóriu 1 
chemických analýz RÚVZ so sídlom v Poprade s akreditačným osvedčením SNAS č./S-096  
a sú spôsobilé vykonávať fyzikálne a chemické skúšky pitných vôd, povrchových vôd a vôd 
na kúpanie, požívatín a kozmetických výrobkov, predmetov bežného používania a obalových 
materiálov. 
Platnosť akreditácie  do 24.11.2009. 
Mikrobiologické vyšetrenie sú vykonávané v akreditovanom špecializovanom laboratóriu 2 
mikrobiológie životného prostredia RÚVZ so sídlom v Poprade s akreditačným osvedčením 
SNAS č. 126/S-140. 
Platnosť akreditácie  do 21.10.2010. 
 
h) Nové analytické metódy a postupy 
 
V roku 2008 boli zavedené tieto nové analytické metódy a postupy : 
 
Typ vzorky Ukazovateľ Druh metódy 
plastové materiály 
a predmety 

formaldehyd spektrofotometricky 

silikónové výrobky prchavé látky gravimetria 
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i) Tabuľka výkonov   
Tabuľka č. 1: Celkový počet odborných vyjadrení a konzultácií : 
                     

Počet odborných vyjadrení Počet konzultácií 

529 480 

 

Tabuľka č. 2: Celkový počet vyšetrených vzoriek 

Počet vyšetrených vzoriek 
Celkový počet vzoriek  Počet vzoriek vyšetrených  

chemicky 
Počet vzoriek vyšetrených 

mikrobiologicky 
1129 866 338 

 
Tabuľka č. 3: Počet ukazovateľov a analýz 
 

Počet ukazovateľov a analýz 
chemické mikrobiologické 

ukazovatele analýzy ukazovatele analýzy 
4 399 18 021 3 699 11 096 

 
 
j) Úradné kontroly podľa Nariadenia EP a Rady č. 882/2004 
 
NRL sa v roku 2008 podieľalo metodicky i laboratórne na realizovaní úradných kontrol 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. V súvislosti s koordináciou úradných 
kontrol vypracovalo nasledujúce dokumenty : 

- plán úradných kontrol materiálov a predmetov určených na styk s potravinami 
vykonávaných na celom území SR na rok 2008, 

- metodický pokyn k úradným kontrolám pre všetky RÚVZ so sídlom v SR, 
- dotazník k auditu (ktorý bol súčasťou všeobecného auditu SR) FVO k výkonu 

úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami 
(audit FVO prebehol v dňoch : 09. – 13. 06. 2008)    

- vytvorenie databáz : 
o výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami,  
o výrobcov potravín využívajúcich twist off uzávery na uzatváranie 

sklenených pohárov,  
o výrobcov konzervovaných potravinárskych výrobkov, ktorí využívajú 

lakované konzervy na balenie týchto potravín 
o veľkoskladov, skladov a distribútorov 

- koncepcia výkonu úradných kontrol materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami na rok 2009, 

- informácia pre spotrebiteľov v súvislosti s kúpou keramických výrobkov  
    
V rámci úradných kontrol podľa Nariadenia EP a Rady č. 882/2004 bolo laboratórne 
vyšetrených a odborne posúdených 342 vzoriek (252 výrobkov). 9 výrobkov (3,6 %) bolo 
posúdených ako nebezpečných a z nich 4 boli Slovenskou republikou hlásené v RASFF 
systéme.  
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ŠL2MA 
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 48 kontrol systému manažérstva, 11 horizontálnych 

interných auditov, 4 vertikálne interné audity a 4189 interných skúšok zameraných na 
zabezpečenie kvality výsledkov skúšok. 

Ad j) Uskutočnené 4 semináre oddelenia 
 Zabezpečené účasti na SŠ seminároch RÚVZ; 1 prednáška 
 Zabezpečené účasti na VŠ seminároch RÚVZ; 2 prednášky 
 Aktívna účasť na krajskom seminári; 1 prednáška 
 Prednáška na Konzultačnom dni MŽP na ÚVZ SR 
 2 prednášky (publikované v zborníkoch) na medzinároných odborných konferenciách 

(Poprad, Šatrbské Pleso) 
Ad k) vypracovaný harmonogram VŠ seminárov RÚVZ; semináre realizované podľa 

harmonogramu; vydaný elekltronický elektronický zborník VŠ seminárov RÚVZ 
Ad s) Majetkové priznanie VL bude odovzdané v požadovanom termíne. 
 
7. OBLASŤ OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV PROSTREDIA: 
 
7.3 Kvalita balených minerálnych a pramenitých vôd: vyšetrených 129 vzoriek. 
7.6       Kvalitat. skúšanie materského mlieka:   vyšetrených 73 vzoriek. 
  

Okrem toho: vody pitné   1026 vzoriek 
  vody na kúpanie  229 vzoriek 

vody povrchové  25 vzoriek 
vody odpadové  3 vzorka 
dezinf. roztoky  35 vzoriek 

  krvné deriváty   138 vzoriek 
  dialýza – MF   59 vzoriek 
  Aqua purificata  65 vzoriek 
  účinnosť sterilizácie (AUT) 886 vzoriek 
  účinnosť sterilizácie (HVS) 1600 vzoriek 
  pieskoviská   151 vzoriek 
  pracovné ovzdušie  97 vzoriek 
  sterilita predmetov  582 vzoriek 
  stery z prostredia výrobní 719 vzoriek 
  stery z nemocníc  1676 vzoriek 
  potraviny   2332 vzoriek   

   
S p o l u   9623  vzoriek, t.j. 44% vz. 2007 

 
Účasť na špecializovaných činnostiach objektivizácie faktorov prostredia: 
 
vyšetrených 110 vzoriek kozmetických prostriedkov z celého Slovenska. 
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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 – 338 vzoriek.  
 
NRC PRE MYKOLÓGIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
 Vyšetrených 11 vzoriek na prítomnosť plesní v bytových priestoroch a prítomnosť 
podmienene patogénnych plesní v zelenej káve. 
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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 v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho zdravotného 
dozoru a potravinového dozoru 
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 2008 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 2008 bolo celkovo podrobených kontrole 505 zariadení, u ktorých bolo vykonaných 
560 kontrol. V prevádzkach bolo odobratých 1058 vzoriek 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) 
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 sú spracované a 
zaslané na ďalšie spracovanie na RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 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 
boli odobraté 3 vzorky hotových pokrmov na obsah NaCl.  Vyšetrené vzorky vyhovovali vo 
vyšetrených parametroch požiadavkám platnej legislatívy. 
 
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 , 

novýchdruhov potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej výživy. 
 
Táto úloha je plnená v súčinnosti s plnením úlohy sledovania výživového stavu obyvateľstva. 
 
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  

Osobitná pozornosť pri výkone úradnej kontroly potravín je venovaná zariadeniam 
zabezpečujúcim výrobu a predaj epidemiologicky  rizikových potravín. Spolu bolo v týchto 
zariadeniach  vykonaných 118 kontrol. V rámci výkonu kontrol bolo odobratých 522 
epidemiologicky  rizikových výrobkov k laboratórnemu vyšetreniu, z toho 161 lahôdkárskych 
výrobkov, 153 cukrárskych výrobkov a 208 zmrzlín. Z vyšetrených vzoriek nevyhovovalo 
požiadavkám platnej legislatívy v mikrobiologických ukazovateľoch celkom 11 vzoriek. 
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Okrem toho bolo vyšetrených 79 potravín pre dojčatá a malé deti, vrátane výživových 
doplnkov . Všetky vyšetrené vzorky vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. 
 
5. Spolupracovať pri presadzovaní 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 18 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.  Spolupracovať pri 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, 
mykotoxín,y s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín 
pre dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín  

Podľa časového harmonogramu sú vykonávané odbery vzoriek sledovaných potravín. 
V rámci zapojenia sa do trvalého monitoringu bolo odobratých 79 vzoriek dojčenskej a 
detskej výživy na zistenie hladiny kontaminácie dusičnanmi, dusitanmi, mykotoxýnmi, 
patulínom a reziduami pesticídov s negatívnym výsledkom. 
 
7. 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, 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. 
 
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 

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 bolo 
preverovaných celkom 7 hlásení. Boli vykonané 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 17 hlásení. Tak ako u potravinových výrobkov sa tieto už nenachádzali v 
obchodnej sieti v rámci nášho regiónu. 
 
B. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých úrovniach 
spoločnosti na roky 2006-2010 
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Školy podporujúce zdravie 
V spolupráci so ZŠ Rozkvet PB, zaradenej do siete ŠPPZ, UNICEF Bratislava sa  

uskutočnil dňa 17. 4. 2008 odborno-metodický seminár "Podpora zdravia v systéme 
vzdelávania a výchovy II". V rámci prednáškového bloku vystúpili pracovníčky OPZ a HDM 
s problematikou: "Možnosti spolupráce RÚVZ so školami" (prednášky "Činnosť OPZ pri 
realizácii aktivít v školskom prostredí", "Činnosť PZ", "Hygiena pedagogického procesu" ). 
Sprievodnými aktivitami OPZ a PZ bolo: meranie TK, celkového množstva tuku v tele, 
beseda s účastníkmi seminára, aktuálny zv. materiál a propagácia súťaže "Q+W". Súčasťou 
bola ochutnávka zdravej výživy a pasívna účasť na netradičnom projektovom vyučovaní. 
18. a 19.3. 2008 na V. ZŠ v Považskej Bystrici, zaradenej do siete ŠPPZ, boli uskutočnené 3 
z.v. prednášky  s besedou pre 8.ročníky na tému TBC. Prednášok sa zúčastilo79 žiakov. 
Medzi žiakmi sa uskutočnila anketa týkajúca sa  záujmu a elementárnych znalostí z danej 
problematiky. Prednášky  boli doplnené besedami   k danej problematike. Obohatené boli 
aktuálnym ZV materiálom. 
7. - 8. - 10.4. 2008 - V. ZŠ v Považskej Bystrici - boli uskutočnené 4 ZV prednášky s besedou 
na tému "Fajčenie, elementárne informácie o Deklarácii práv dieťaťa, Zákona o ochrane 
nefajčiarov a propagácia Q and W 2008". Prednášky boli určené pre 4. ročníky    a zúčastnilo 
sa ich 82 žiakov. Sprievodnou aktivitou bola anketa a aktuálny ZV materiál. 
Dňa 9.10.2008 sme realizovali pre ZŠ s MŠ v Košeckom Podhradí /pedagógovia, rodičia a 
žiaci/ projekt "Stomatohygiena". Podujatie bolo uskutočnené aj s aktívnou účasťou študentky 
dentálnej hygieny, ktorá predviedla názornú demonštráciu hygieny ústnej dutiny podľa 
metodiky. K danej problematike bol pedagógom poskytnutý videofilm a zv. materiál. 
Dňa 19.11.2008 v ZŠ Slov. partizánov v Pov. Bystrici bola realizovaná séria prednášok 
"Zdravá výživa" pre žiakov II. stupňa. Beseda k danej problematike bola doplnená meraním 
CO vo výdychu, meraním celk. množstva tuku v tele, hodnotením BMI a následným 
lekárskym poradenstvom. Nechýbal aktuálny zv. materiál. 
Dňa 10.11.2008 bola uskutočnená v ZŠ Plevník Drienové prednáška "Stop fajčeniu" pre 6. 
ročník spojená s besedou a meraním Smokerlyzerom. 
Dňa 24.11.2008 boli uskutočnené v ZŠ Pov. Teplá 2 prednášky pre II. stupeň s názvom " Stop 
fajčeniu" spojené s besedou a meraním CO vo výdychu. 
Dňa 24.11.2008 boli uskutočnené 2 prednášky pre 6. ročníky na ZŠ Slov. partizánov 
venované prevencii fajčenia s názvom "Moderné je nefajčiť - buď in" spojené s besedou a 
meraním CO vo výdychu. 
Dňa 1.12.2008 v ZŠ Beluša boli uskutočnené 3 prednášky pre 8. ročníky s témou "Stop 
fajčeniu" spojené s výkladom zákona o ochrane nefajčiarov. Doplnené boli  besedou, 
meraním CO vo výdychu a následným poradenstvom. 
Dňa 2.12.2008 v ZŠ Pružina sa uskutočnili 2 prednášky pre 8. ročníky s názvom "Stop 
fajčeniu" spojené s výkladom zákona o ochrane nefajčiarov. Doplnené boli  besedou, 
meraním CO vo výdychu a následným poradenstvom. 
Dňa 2.12.2008 v ZŠ Plevník sa uskutočnila prednáška venovaná problematike AIDS pre II. 
stupeň, doplnená besedou a zv. materiálom. 
Dňa 8.12.2008 na ZŠ Beluša sa uskutočnil blok zv. aktivít pre žiakov I. a II. stupňa. Počas 
neho pre 1. ročníky sa zrealizovala prezentácia projektu "Stomatohygiena", sprievodnou 
aktivitou bola praktická ukážka čistenia zubov na module podľa metodiky, premietnutie zv. 
videofilmu "Prečo vlk šušlal?" a doplnená zv. materiálom. Pre 7. ročníky prebehla séria 
prednášok v power pointe s besedami s názvom "Zdravá výživa" a "Pitný režim" doplnená 
besedou, vyšetrovaním celkového množstva tuku v tele a následným poradenstvom. Pre 9. 
ročníky sa uskutočnila séria prednášok v power pointe s besedami venovaná problematike 
"AIDS". Súčasťou bola i anketa zameraná na zistenie záujmu a vedomostí žiakov o tejto 
problematike. 
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Dňa 12.12.2008 sme zrealizovali na ŠZŠI v Považskej Bystrici v spolupráci s pedagógmi 
školy formou interaktívneho vzdelávania 2 edukačné bloky určené pre žiakov I. / 3. a 4. 
ročník/ a II. stupňa /6. ročník a osobitné triedy/ zamerané na prevenciu drogových závislostí a 
problematiku zdravého životného štýlu. Žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti a 
získať nové informácie pri názorných paneloch. Využitá bola i videoprojekcia/ Čo sa za mladi 
naučíš, Najlepšia správa je dobrá životospráva/, ktorá bola spojená s nácvikom ako sa aktívne 
riadiť zásadami zdravého životného štýlu. 
 
Sledovanie výživového stavu vybraných skupín populácie 

V rámci projektu" Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej 
populácie" pracovníci PZ v prvom polroku 2008 zabezpečovali vyplňovanie dotazníkov k 
projektu sledovania výživového stavu u vybraných vekových skupín dospelej populácie  v 
počte 61 respondentov. V Poradni zdravia  boli  klienti  vyšetrení  v rámci TZS, vyplnili sa 
klinicko-somatometrické dotazníky a záznamové listy pre biochemické vyšetrenie.  
Spracovanie získaných údajov sa priebežne uskutočňuje na odd. HV. 
V rámci menovaného projektu v II. polroku 2008 bolo vyšetrených v základnej PZ 21 
respondentov /podľa požiadavky OHV/, ktorí chýbali do naplnenia projektu.  
 
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 

V rámci projektu "Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší 
ma, že žijem zdravo" bolo v mesiaci apríl  realizované ZV dopoludnie pre členov KD v 
Považskej Bystrici v rámci ktorého boli uskutočnené prednášky na tému " Poznajme svoj 
krvný tlak", "Pitný režim". Súčasťou bolo meranie TK , poskytnutie ZV materiálu, beseda k 
danej problematike. V mesiaci marec a apríl 2008 v priestoroch PZ boli 12 členovia tohto KD 
v Považskej Bystrici kompletne vyšetrení v rámci TZS. 
V mesiaci apríl sa uskutočnila distribúcia plagátov "Aby deti nezomierali, chráňme ich! Život 
deťom nekúpiš, prilbu áno" za účelom prevencie detskej úrazovosti do Materských centier 
nášho regiónu (MC Včielka v P.B., MC Dubnické slniečko v Dubnici n/V, MC Stromček v 
Košeckom Podhradí, MC Dubáčik v Ilave, MC Mimčo v Ladcoch). 
Dňa 22.7.2008 bolo zrealizované zv. dopoludnie pre členov JD v Hornej Marikovej, v rámci 
ktorého boli uskutočnené prednášky na tému "Zásady zdravého životného štýlu seniorov " a 
"Osteoroza-tichý zlodej kostí". Súčasťou bolo meranie TK, celkového množstva tuku v tele, 
individuálne odborné poradenstvo a dostatok zv. materiálu. Na záver bola uskutočnená anketa 
týkajúca sa záujmu o vykonávanie podobných zv. aktivít. Záujem a spokojnosť prejavili 
všetci zúčastnení respondenti. Výhrady boli voči termínu, nakoľko v letných mesiacoch sa 
stretávajú obmedzene, resp. vôbec. 
Dňa 27.8.2008 bolo zrealizované zv. dopoludnie pre členov JD v Udiči, v rámci ktorého boli 
uskutočnené prednášky na tému" Nefarmakologické ovplyvňovanie TK" a "Zásady zdravého 
životného štýlu seniorov". Súčasťou bolo meranie TK, celkového množstva tuku v tele, 
individuálne odborné poradenstvo a dostatok zv. materiálu. Na záver bola uskutočnená anketa 
týkajúca sa záujmu o vykonávanie podobných zv. aktivít. Záujem a spokojnosť prejavili 
všetci zúčastnení respondenti. Výhrady boli voči termínu, nakoľko v letných mesiacoch sa 
stretávajú obmedzene, resp. vôbec. 
Dňa 26.8.2008 bolo zrealizované zv. dopoludnie pre KD v Beluši v rámci ktorého boli 
uskutočnené prednášky na tému " Nefarmakologické ovplyvňovanie tzv. civilizačných chorôb 
a "Zásady zdravého životného štýlu seniorov." Súčasťou bolo meranie TK, celkového 
množstva tuku v tele, individuálne odborné poradenstvo a dostatok zv. materiálu. Na záver 
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bola uskutočnená anketa týkajúca sa záujmu o vykonávanie podobných zv. aktivít. Záujem a 
spokojnosť prejavili všetci zúčastnení respondenti. Výhrady boli voči termínu, nakoľko v 
letných mesiacoch sa stretávajú obmedzene, resp. vôbec. 
Dňa 14.8.2008 v spolupráci s POS v Považskej Bystrici bolo zorganizované zv. dopoludnie 
vo Vrchteplej pre mládež - účastníkov medzinárodného tábora pozorovateľov oblohy 
"Perzeidy" venované zdravému životnému štýlu. Sprievodnými aktivitami bolo meranie tlaku 
krvi, celkového množstva tuku v tele, meranie CO vo výdychu a individuálne lekárske 
poradenstvo. Nechýbal zv. materiál a živá beseda k danej problematike. 
Dňa 17.9.2008 v spolupráci so VšZP bol zorganizovaný "Deň zdravia" pre obyvateľov obce 
Pružina. Záujemcom sa meral  celkový cholesterol, TK, výška, váha, celkové množstvo tuku a 
u fajčiarov  množstvo CO vo výdychu. Vyšetreným bolo poskytnuté individuálne lekárske 
poradenstvo. Akcia bola doplnená zv. materiálom.  
V mesiacoch september a október bola vytvorená spolupráca s lekárňami v regióne RÚVZ so 
sídlom v Považskej Bystrici /lekáreň Dentur-L a lekáreň na Starom námestí v Púchove, 
lekáreň Purus v Ilave/, ktoré sú zapojené do celoslovenského edukačného projektu "MOST", 
súčasťou ktorého bola v mesiaci september kampaň "Týždeň srdca". Ide o projekt prevencie 
kardiovaskulárnych ochorení v lekárňach, ktorého organizátorom sú SLK a FF UK v 
Bratislave. Odbornými partnermi sú kancelária WHO na Slovensku, Slovenská nadácia srdca, 
Slovenská kardiologická spoločnosť a ÚVZ SR.   
V mesiaci november bola vytvorená spolupráca s internetovou nefajčiarskou kaviarňou "Press 
club" v Považskej Bystrici.  
V mesiaci november v spolupráci s CVČ ABC Považská Bystrica sme zrealizovali týždeň 
protidrogových aktivít s názvom "Droga a Ty". Aktivity boli určené pre žiakov ZŠ, ZŠZŠI a 
deti MŠ. Počas tohto týždňa bol realizovaný kvíz - anketa pre širokú detskú verejnosť, 
prednáška s tematikou "Stop fajčeniu" doplnené besedou, meraním CO vo výdychu, zv. 
materiálom a videoprojekciou. Videoprojekcia bola spojená s nácvikom komunikačných 
zručností zameraných na zaujatie správneho postoja k problematike ponuky drog a samotnej 
drogovej závislosti. Sledovanie filmov bolo spojené s krátkymi besedami a diskusiami s 
pedagogickým záverom. Pre MŠ boli uskutočnené zv. aktivity s názvami "Svet okolo mňa - 
kto som?" s cieľom priblíženia sa deťom predškolského veku formou dostupnou ich vekovej 
kategórii venované problematike zdravého životného štýlu, problematike drog, chápaniu "čo 
je dobré a čo zlé?", "čo mi škodí a čo prospieva?", "prečo nepiť a nefajčiť?".  
Dňa 5.-6.11.2008 v spolupráci s poisťovňou Apollo a odd. PPL sa uskutočnila zv. aktivita 
súvisiaca s uplatňovaním smernice Európskej únie o hodnotení rizík na pracovisku. V 
priestoroch spoločnosti Continental Matador Rubber,s.r.o. v Púchove sa uskutočnilo 
vyšetrovanie zamestnancov zaradených, čo sa týka rizikovosti práce do 3. a 4. kategórie. 
Náhodne vybraní záujemcovia boli kompletne vyšetrení v rámci TZS. V priestoroch RÚVZ a 
NsP Považská Bystrica boli zrealizované 2 nástenky k danej problematike.  
V druhom polroku 2008 v spolupráci s firmou Sauer - Danfoss, a.s. / závod v Dubnici nad 
Váhom a v Považskej Bystrici / riešime projekt "Nefajčiarska firma", ktorého cieľom je od 
1.1.2009 vyhlásenie nefajčiarskeho pracoviska. Aktívnym prístupom a komunikáciou so 
zamestnancami hľadáme spoločné riešenie pre zdravší životný štýl v priestoroch firmy pre 
všetkých - fajčiarov i nefajčiarov. V prvej fáze riešenia projektu prebehla anketa medzi 
zamestnancami, ktorej výsledky jednoznačne podporujú ideu "Nefajčiarskej firmy". T.č. 
prebieha vyšetrovanie tých fajčiarov, ktorí majú záujem o poradenstvo pri odvykaní od 
fajčenia. 
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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 

Pri príležitosti významných svetových dní sa aktualizujú ZV nástenky pre širokú 
odbornú a laickú verejnosť v NsP a RÚVZ Pov. Bystrica. 
V spolupráci s poisťovňou Union dňa 27.3.2008 a poisťovňou Apollo dňa 25.6.2008 boli v 
priestoroch firmy RONA a.s, Lednické Rovne   usporiadané pre zamestnancov "Dni zdravia". 
V rámci týchto dní bol záujemcom  meraný tlak krvi, celkové množstvo tuku v tele,  celkový 
cholesterol a glykémia spolu s odborným poradenstvom. Zároveň bol poskytnutý ZV materiál 
k zdravému životnému štýlu. 
V mesiaci apríl sa uskutočnila distribúcia plagátov "Aby deti nezomierali, chráňme ich! Život 
deťom nekúpiš, prilbu áno" za účelom prevencie detskej úrazovosti všetkým všeobecným 
lekárom pre deti a dorast v okrese PB. Púchov a Ilava (po 2ks plagátov) a.do Materských 
centier nášho regiónu (MC Včielka v P.B., MC Dubnické slniečko v Dubnici n/V, MC 
Stromček v Košeckom Podhradí, MC Dubáčik v Ilave, MC Mimčo v Ladcoch).  
V rámci spolupráce s NsP Považská Bystrica boli v druhom polroku v priestoroch NsP a 
RÚVZ realizované názorné propagácie pri príležitosti "Svetového dňa srdca" - 2 nástenky, 
"Nástrahy leta" - 2 nástenky, "Chrípka"-1 nástenka, "Dni zdravia v regióne Púchov"-1 
nástenka, " Základom každej firmy sú zdraví zamestnanci"- 1 nástenka, "Program CINDI v 
regióne RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici- fakty a trendy"- 2 nástenky.  
Dňa 18.9.2008 v spolupráci s poisťovňou Dôvera bol zrealizovaný "Deň zdravia" v RONE, 
a.s. Lednické Rovne. Záujemcom bol vyšetrovaný celkový cholesterol, glukóza, tlak krvi a 
celkové množstvo tuku v tele. Poskytované bolo aj odborné individuálne poradenstvo. 
Nechýbal zv. materiál a ponukový zoznam videofilmov. 
Dňa 29.9.2008 v spolupráci so VšZP v spoločnosti Colmet Slovakia, a.s. v Považskej Bystrici 
bolo uskutočnené vyšetrovanie zamestnancov. Záujemcom sa vyšetroval celkový cholesterol, 
meral sa tlaku krvi, celkové množstvo tuku v tele, CO vo výdychu. Poskytnuté bolo aj 
individuálne odborné poradenstvo spolu s zv.  materiálom. 
Dňa 24.9.2008 v spolupráci so VšZP v spoločnosti RONA a.s. v Lednickom Rovnom bolo 
uskutočnené ZV dopoludnie pre zamestnancov, ktorým sa vyšetroval celkový cholesterol, 
BMI, meral sa tlak krvi, celkové množstvo tuku v tele, CO vo výdychu a poskytlo sa 
individuálne odborné poradenstvo. Nechýbal zv. materiál. 
Dňa 25.9.2008 v spolupráci s poisťovňou Apollo bol zrealizovaný  "Deň zdravia" v 
spoločnosti Continental Matador s.r.o. v Púchove. Zamestnancom bol vyšetrovaný celkový 
cholesterol, glukóza, meral sa tlak krvi, celkové množstvo tuku v tele, CO vo výdychu. 
Poskytnuté bolo aj individuálne lekárske poradenstvo a zv. materiál. 
Dňa 23.9.2008 v spolupráci s VšZP bol realizovaný "Deň zdravia" v Continental Matador 
s.r.o. Púchov. Zamestnancom bol vyšetrovaný celkový cholesterol, meraný tlak krvi, celkové 
množstvo tuku v tele, poskytnuté bolo individuálne lekárske poradenstvo a zv. materiál 
V mesiaci júl sme zabezpečili medializáciu PZ v regionálnom týždenníku Považskobystrické 
novinky, v ktorom bol uverejnený článok s názvom : "Program CINDI prináša svoje plody aj 
u nás". V mesiaci november v spolupráci s OPPL sme zabezpečili uverejnenie článku s 
názvom "Kľúč k zdravému pracovisku" v regionálnom týždenníku "My Obzor". Vo firemnom 
dvojtýždenníku pre zamestnancov Sauer-Danfoss a.s. "Firemné echo" v spolupráci s 
personálnym oddelení firmy sme zabezpečili uverejnenie článku s názvom "Projekt 
nefajčiarska firma: výsledky ankety a Poradňa zdravia". V mesiaci december sme zabezpečili 
vstup do regionálneho spravodajstva "TV Považie" z edukačného bloku pre študentov a 
pedagógov SZŠ v Považskej Bystrici venovanému problematike kardiovaskulárnych 
ochorení.  
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Dňa 21.10.2008 v spolupráci s oddelením PPL sa v priestoroch RÚVZ - PZ uskutočnil deň 
otvorených dverí zorganizovaný pri príležitosti Európskej kampane o hodnotení rizík - zdravé 
pracoviská. Dobré pre teba, dobré pre podnik. Počas dňa otvorených dverí návštevníkom bol 
vyšetrovaný celkový cholesterol, glukóza, triglyceridy, HDL cholesterol, meral sa tlak krvi, 
celkové množstvo tuku v tele, uskutočnilo sa antropometrické vyšetrenie /BMI, WHR/ a bolo 
poskytnuté individuálne lekárske poradenstvo. 
 
4.  Spolupracovať pri vytváraní systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti 
podpory zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 

Národný programu prevencie chronických srdcovocievnych ochorení - program CINDI - v 
RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici pracuje základná poradňa každý pondelok a utorok v 
dopoludňajších hodinách. Klientom, ktorí majú záujem o poradenstvo pri odvykaní od 
fajčenia od októbra t.r.  poskytujeme ďalšie odborné poradenstvo v nadstavbovej poradni na 
odvykanie od fajčenia. Od 1.3.2002 pracuje "Poradňa pre deti a rodiny", ktorá vznikla v 
nadväznosti na riešenie celoslovenského projektu "Zdravé deti v zdravých rodinách". 
 
6. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a analyzovať 
zdravotný stav obyvateľov v regióne 

Na celoštátnej konferencii asistentov hygienickej služby a iných odborných pracovníkov 
pracujúcich na úseku odboru podpory zdravia v Trenčíne  pod názvom "Behaviorálne rizikové 
faktory chronických ochorení" dňa 9. 4. 2008 bola prezentovaná práca formou posteru na 
tému: "Program CINDI v regióne RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici - fakty a trendy". Práca 
prezentovala monitoring vývoja trendov výskytu vybraných rizikových faktorov za 8 rokov 
realizácie programu CINDI v regióne RÚVZ v Pov. Bystrici. 
 
7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v podpore zdravia 

 - zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia 
• študentov verejného zdravotníctva 

 
Dňa 12. 6. a 13. 6. 2008 na OPZ a PZ absolvovala povinnú odbornú prax študentka 2. ročníka 
JLF UK v Martine. Praktikantka bola v teoretickej rovine oboznámená pracovníkmi OPZ a 
PZ s organizáciou a systémom práce na oddelení, zákonom o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia, programami a projektami UVZ SR na rok 2008, realizovanými a 
plánovanými zv aktivitami OPZ a PZ v roku 2008. Prebehla i praktická demonštrácia práce s 
klientami PZ v prirodzených podmienkach ako aj odborná konzultácia k tvorbe edukačných 
plánov a ZV pôsobeniu v teréne. 
Dňa 3.10.2008 na OPZ a PZ absolvovali povinnú odbornú prax 2 študentky  2. ročníka FZ SP 
TU - odbor Verejné zdravotníctvo. Študentky boli v teoretickej rovine oboznámené 
pracovníčkou OPZ a PZ s organizáciou a systémom práce na oddelení, zákonom o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia, programami a projektami UVZ SR na rok 2008, 
realizovanými a plánovanými zv aktivitami OPZ a PZ v roku 2008. Prebehla i praktická 
demonštrácia práce pri zhotovovaní zv. materiálu, pri riešení ktorého sa aktívne podieľali.  
 

- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia 
• zdravotníckych pracovníkov 

V mesiaci apríl sa uskutočnila distribúcia plagátov "Aby deti nezomierali, chráňme    
ich! Život deťom nekúpiš, prilbu áno" za účelom prevencie detskej úrazovosti    
všetkým všeobecným lekárom pre deti a dorast v okrese PB. Púchov a Ilava (po 2ks   
plagátov). 
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• iných zdravotníckych pracovníkov 
Prednáška na tému" Výskyt dyslipoproteinémie a obezity u klientov v Poradni zdravia pri 
RÚVZ v Považskej Bystrici" dňa 27. 6. 2008 v rámci odborného seminára na RÚVZ v Pov. 
Bystrici. 
• pedagógov 

V spolupráci so ZŠ Rozkvet PB, zaradenej do siete ŠPPZ, UNICEF-om Bratislava sa sa 
uskutočnil dňa 17. 4. 2008 odborno-metodický seminár "Podpora zdravia v systéme 
vzdelávania a výchovy II". V rámci prednáškového bloku vystúpili pracovníčky OPZ a HDM 
s problematikou: "Možnosti spolupráce RÚVZ so školami" (prednášky "Činnosť OPZ pri 
realizácii aktivít v školskom prostredí", "Činnosť PZ", "Hygiena pedagogického procesu" ). 
Sprievodnými aktivitami OPZ a PZ bolo: meranie TK, celkového množstva tuku v tele, 
beseda s účastníkmi seminára, aktuálny zv materiál.  Súčasťou bola ochutnávka zdravej 
výživy a účasť na netradičnom projektovom vyučovaní. 
V náväznosti na  projekt "Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia,  
zdravotnovýchovné pôsobenie u detí predškolského veku" realizovaný od roku 2006  v MŠ 
Plevník - Drienové, MŠ Lánska - Pov. Bystrica prebehli v mesiaci máj 2008 nasledovné 
aktivity: distribúcia animovaných filmov na DVD nosičoch, edičných materiálov k 
problematike stomatohygieny a výstupných dotazníkov pre učiteľov v MŠ po skončení 
intervenčného pôsobenia v počte 9 dotazníkov.  
Dňa 16.10.2008 v MŠ Dukelská ulica v Pov. Bystrici bola uskutočnená zdravotnovýchovná 
aktivita k projektu "Stomatohygiena detí predškolského veku". Počas nej bola pedagógom 
odovzdaná metodika zdravotnovýchovného pôsobenia, uskutočnená edukácia učiteliek MŠ a 
poskytnutá videokazeta s CD nosičmi k danej problematike. 
Dňa 9.10.2008 sme realizovali pre ZŠ s MŠ v Košeckom Podhradí projekt "Stomatohygiena". 
Podujatie bolo uskutočnené aj s aktívnou účasťou študentky dentálnej hygieny, ktorá 
predviedla názornú demonštráciu hygieny ústnej dutiny podľa metodiky. K danej 
problematike bol pedagógom poskytnutý videofilm a zv. materiál. 
• iných nezdravotníckych pracovníkov 

Dňa 16.9.2008 bola v MŠ Dukelská v Pov. Bystrici realizovaná zv. aktivita k problematike 
zdravej výživy detí predškolského veku. Vedeniu kuchyne bol odovzdaný materiál "Zásady 
zostavovania jedálneho lístka pre MŠ" v power pointe spolu s  metodikou zdravotno 
výchovného pôsobenia pre rodičov detí MŠ v oblasti zdravej výžiny detí predškolského veku. 
Zapožičané 3 videofilmy o výžive. 

 
- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v  podpore zdravia 

V spolupráci s Mestom Považská Bystrica od marca do októbra 2008 - pracovníčka OPZ 
pracovala v Rade školy pri ZŠ Rozkvet v Pov. Bystrici zaradenej do siete Škôl  podporujúcich 
zdravie za RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici, ktorý vystupuje ako  subjekt podieľajúci sa na 
výchove a vzdelávaní v tejto škole. 
Dňa 25.11.2008 sa v priestoroch RÚVZ - PZ uskutočnil edukačný blok pre študentov 3. 
ročníka SZŠ v Považskej Bystrici. Počas neho boli študenti oboznámení s činnosťou PZ, s 
vyšetreniami, ktoré sú poskytované v rámci návštevy klienta v PZ, s vyhodnocovaním 
výsledkov vyšetrení. Zároveň boli teoreticky oboznámení s jednotlivými prístrojmi, ktoré sa 
používajú pri vyšetrení. Študenti aj pedagógovia mali možnosť dať si vyšetriť celkový 
cholesterol, celkové množstvo tuku v tele, CO vo výdychu, dať si zmerať tlak krvi, 
antropometriu /BMI,WHR/, čo vo veľkom počte aj využili.   
Dňa 5.12.2008 v priestoroch nefajčiarskej kaviarne "Press club" v Považskej Bystrici sme 
zrealizovali edukačný blok pre študentov 3. ročníka SZŠ a ich pedagógov. Počas neho sa 
uskutočnila prednáška v power pointe venovaná problematike kardiovaskulárnych ochorení, s 
dôrazom na rizikové faktory a prezentáciu tzv. "Európskeho čísla zdravého srdca". Cieľom 
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bolo zvyšovanie vedomostí spolu so zvyšovaním motivácie zameranej na konanie prospešné 
zdraviu. Súčasťou bolo  meranie celkového cholesterolu v krvi, tlaku krvi, celkového 
množstva tuku v tele a CO vo výdychu. Aktivita vyvolala veľký záujem, ktorý študenti 
potvrdili živými vstupmi počas jej natáčania do regionálneho spravodajstva " TV Považie". 

 
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 požiadaviek 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. 
Pripravená prezentácia bola využitá aj v MŠ Papradno. Pracovníčky odd. HDM sa aktívne 
zúčastnili na konferencii " Podpora zdravia ", ktorá sa konala dňa 20.11.2008 na ZŠ Rozkvet, 
Považská Bystrica.  
 V roku 2008 bolo vykonaných 120  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 roku 2008  
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 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 36 telefonických konzultácií ohľadom spôsobu overovania nových 
receptúr školského stravovania  a 36 konzultácií týkajúcich sa zloženia jedálneho lístka. 
 
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) 
sledovaný koeficient pestrosti stravy v jedálnych lístkoch ako aj sortiment predávaných 
výrobkov v školských bufetoch. Skladbu jedálneho lístka pracovníci hygieny detí a mládeže 
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  sú tieto nápoje určené len 
pre učiteľov, v zmysle vyhlášky 527/2007 však v zariadení pre deti a mládež nie sú uvedené 
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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 zariadenia školského 
stravovania dosahovali hodnotu od 1 do 1,5.  
 
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 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. Výsledky za rok 2008 budú zaslané školskými úradmi v mesiaci január 
2009. 

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.   

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.   
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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 zistili, 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 2008 pracovníci 
odobrali 35 vzoriek vôd  z prevádzok, ktoré majú vlastný vodný zdroj.  Sedem vzoriek 
nezodpovedalo NV SR č.354/2006 a prevádzkovateľom bola uložená bloková pokuta  a 
dohodnutá náprava. 

Aj v prípade, že sa deti napijú vody z vodovodu je zabezpečená jej kvalita a 
bezpečnosť až v spomínaných 90%. 

V roku 2008 sme konzultovali 10 dotazov ohľadom podávania nápojov v materských 
škôlkach a základných školách. Väčšina dotazov bola so strany rodičova týkala sa možnosti 
nosenia vlastného nápoja do zariadenia. 

 
5. Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým  
závislostiam 

Regionálny úrad so sídlom v Považskej Bystrici sa pravidelne  aktívne zapája do zberu 
informácií 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 

V mesiaci marec 2007 sa uskutočnil zber údajov európskeho školského prieskumu o 
alkohole a drogách - ESPAD.  Celkovo sa zapojilo 333 žiakov a študentov z toho 175 SPŠ 
Dubnica nad Váhom, 73 ZŠ Stred Považská Bystrica, 52 ZŠ Slovanská Považská Bystrica a 
33 ZŠ Bolešov.  Zozbierané dotazníky boli zaslané na Úrad verejného zdravotníctva SR, kde 
boli spracované za celé Slovensko. Ide o štvrtú vlnu prieskumov. Do prieskumu bola  vybratá 
mládež od. 9. ročníka základnej školy po 4. ročník strednej školy. 
 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 rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2008 vykonaných 368 kontrol fajčenia na 
verejných miestach, pri ktorých boli uložené 4 blokové pokuty vo výške 4 000,- Sk 
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a prejednaný jeden priestupok. Oznámenia z iných kontrolných inštitúcii na RÚVZ so sídlom 
v Pov. Bystrici neboli doručené. 

 
3.   Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2008 
 
Informácie týkajúce sa propagácie súťaže "Q+W" a s ňou súvisiacich aktivít v  regióne 
RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici: 
Uverejnené príspevky v médiách: týždenník "Považský obzor - MY" 2x, týždenník  
"Považskobystrické novinky" 1x, týždenník "Púchovské noviny"  1x . 
Lokálne televízne a rozhlasové vysielanie: vstup do TV Považie, informácia - Rádio "Dúha". 
Informácia o súťaži bola prístupná na webovej stránke - www.ruvzpb.szm.sk . 
Názorná propagácia formou násteniek bola realizovaná v: NsP Považská Bystrica (počet 2), 
RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici (počet 2), ZŠ Rozkvet Pov. Bystrica (počet 1). 
Distribúcia prihlášok a propagácia súťaže bola realizovaná poštou, elektronickou poštou a 
osobne pracovníčkami OPZ v okresoch - Považská Bystrica, Púchov, Ilava: ZŠ, SŠ, ZUŠ, 
CVČ, materské centrá, polikliniky a zdravotné strediská, lekárne, banky, Dom kultúry, polícia 
, mestské úrady, daňový úrad, SAD PB, SEZ, pobočky mobilných operátorov .  
V súvislosti s realizáciou súťaže bolo zabezpečené poskytovanie telefonického poradenstva 
pre ľudí, ktorí mali záujem prestať fajčiť a poskytovanie poradenskej činnosti v Poradni 
zdravia.  
 
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 
Vyhodnotenie :  
- pravidelné informovanie všetkých všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných 
lekárov pre dospelých v rámci pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v  Považskej Bystrici o všetkých zmenách týkajúcich sa plánovania, organizácie , 
realizácie a kontroly imunizácie,  imunizačného programu, formou prípisov, aktualizácia 
internetovej stránky, telefonické konzultácie, zasielanie mesačných správ o výskyte 
prenosných ochorení spoločne s aktuálnymi informáciami o očkovaní.     
-  zriadenie vakcinačnej poradne – každú stredu v čase od 8,00 hod. - 14,00 hod. osobné alebo 
telefonické konzultácie v otázkach imunizácie 
- publikovanie a oboznámenie širšej odbornej a laickej verejnosti o význame očkovania a o 
dosiahnutých výsledkoch v očkovaní 
- vyhotovenie informačných panelov, nástenky o význame očkovania 
Aktivity realizované prostredníctvom regionálnej tlače  -  
- Aktuálne informácie o výskyte ARO a CHPO v okresoch Považská Bystrica, Ilava a Púchov 
- Chrípka stále neustupuje 
- Chrípka zatiaľ školy nezatvára 
- Chorobosť stále stúpa, chrípka začína znovu šarapatiť 
- Chrípku vystriedali gastroenteritídy 
- Očkovanie pred cestou do zahraničia 
- Európsky imunizačný týždeň 
- Očkovanie je dôležitou prevenciou 
- Prevenciou proti chrípke je očkovanie 
- Odborníci besedovali so žiakmi o AIDS 
- Akú hrozbu pre človeka predstavuje borelióza ?  
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Aktivity realizované prostredníctvom regionálnej TV  
 - Zdravotné riziká z kontaminovanej vody 
-  Akú hrozbu pre človeka predstavuje borelióza ?  
 
- pravidelná aktualizácia internetového portálu 
- zriadenie vakcinačnej poradne 
-  beseda na tému očkovanie je nevyhnutná prevencia- pre stredoškolákov 
- prednášky - dve prednášky realizované pre lekárov prvého kontaktu a lekárov pediatrov 
pôsobiacich v okresoch Považská Bystrica, Ilava a Púchov na tému " Očkovanie v ambulancii 
praktického lekára"      
Seminár  
 -na RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici na tému – Prehľad výskytu infekčných ochorení v 
okrese Považská Bystrica, Ilava a Púchov v roku 2007.   
 
2. Vyhodnotenie zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu  v regióne . 
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.  
Kontrola očkovania v SR - výkon admnistratívnej kontroly očkovania k 31.8.2008 v okrese 
Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 
 
F. 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  

Za účelom znižovania miery zdravotných rizík zamestnancov bol v priebehu roka 2008 
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 expozíciou 
hluku pri práci podľa § 7 citovaného nariadenia vlády bolo zamestnancami vyplnených 188 
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 47 dotazníkov informovanosti. 

Najčastejším nedostatkom zisťovaným pri výkone ŠZD bola absencia posudku o riziku 
ako súčasti prevádzkového poriadku podľa NV SR č. 355/2006 Z.z. a posudku o riziku podľa 
NV SR č. 115/2006 Z.z.. Na základe zistených nedostatkov boli uložené opatrenia na 
odstránenie nedostatkov s termínmi na ich odstránenie. Plnenie uložených opatrení je 
kontrolované priebežne. V druhom polroku došlo k zlepšeniu kvality prevádzkových 
poriadkov predkladaných na schválenie.  

Oddelenie PPL vedie evidenciu rizikových prác za jednotlivé okresy podľa prevažujúcej 
činnosti a podľa druhu a kategórii rizikových faktorov v programe ASTR.  
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K 31.12.2008 bolo vydaných 25 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 11 rozhodnutí - po vykonaných 
technologických, technických opatrení pracovné činnosti nespĺňali kritéria pre ich zaradenie 
do kategórie rizikových prác. 3 prevádzky ukončili výkon pracovnej činnosti, ktorá bola 
zaradená do kategórie rizikových prác.    

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.    
 
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 a jedovatými látkami a prípravkami. Pri výkone ŠZD je 
kontrolovaná odborná spôsobilosť pracovníkov na prácu s jedovatými  a veľmi jedovatými 
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.  
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 31.12.2008 jedno rozhodnutie na 
odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavby. Jednalo sa o demontáž 
azbestocementovej krytiny z opláštenia budovy - býv. hala na výrobu prevodoviek. 
Odstraňovanie azbestového materiálu vykonávala spoločnosť KOVOMAT SLOVAKIA, 
s.r.o., Žilina, ktorá vlastní oprávnenie ÚVZ SR na odstraňovanie azbestových materiálov zo 
stavieb.   
 
Znižovanie psychickej pracovnej záťaže 

RÚVZ eviduje žiadosť o prehodnotenie psychickej pracovnej záťaže na pracoviskách 
záchrannej zdravotnej služby. Za účelom prehodnotenia psychickej pracovnej záťaže bol 
žiadateľ vyzvaný k predloženiu hodnotenia psychickej pracovnej záťaže. Vzhľadom na to, že 
zamestnávateľ nevykonal hodnotenie psychickej pracovnej záťaže, konanie vo veci 
prehodnotenia psychickej pracovnej záťaže bolo zastavené.   
Ďalšie žiadosti na RÚVZ neboli doručené. 
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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 31.12.2008 bolo pracovníkmi OPPL prešetrených celkom 5 podozrenia na chorobu z 
povolania s diagnózou "ochorenie z DNJZ". Prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania sa 
vykonalo u nasledovných profesií: samostatný obchodný referent, obsluha konfekčnej linky, 
krajčírka, dispečer. Do 31.12.2008 bolo priznané jedno podozrenie na chorobu z povolania u 
profesie krajčírka.  
Pretrvávajúcim problémom pri prešetrovaní chorôb z DNJZ je naďalej absencia možnosti 
objektivizácie frekvencie pohybov a vynakladaných svalových síl pri jednotlivých 
pracovných úkonov.  
 
Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenia zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice  

K 31.12.2008 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 
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 2008 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.  
 Pretrvávajúcim problémom je uplatňovanie legislatívnych úprav u samostatne 
zárobkovo činných osôb a zamestnávateľov s počtom zamestnancov 1-5.  
 
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 
31.12.2008 vykonaných 198 previerok, pričom bolo zistené, že:  
• 171 firiem má zabezpečenú PZS dodávateľským spôsobom na základe zmluvy o 

vykonávaní PZS, 
• 27 firiem nemá PZS.  

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. 
PZS vykonávajú LPP prostredníctvom zmluvných lekárov so špecializáciou všeobecné 
lekárstvo alebo lekármi, ktorý sú jej zamestnancami. 

504



V pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici vlastnia oprávnenie na výkon PZS 
4 firmy.  Niektoré firmy majú však PZS zabezpečenú aj firmou mimo pôsobnosť RÚVZ so 
sídlom v Považskej Bystrici.   
 
G. OBLASŤ  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  

 
1.  Realizovať Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným 

dôrazom na detskú populáciu 
V spolupráci s obecnými úradmi a mestskými úradmi, školskými a predškolskými 

zariadeniami  informujeme formou prednášok širokú verejnosť v oblasti prevencie úrazov detí 
a dospelých, poukazujeme na nevhodné podmienky bývania v budovách  určených na 
dlhodobý pobyt, význam správneho životného štýlu - najmä pohybovej aktivity, drogových 
závislostí, stravovacích návykov, význam kvality pitnej vody, vyhovujúci spôsob 
odkanalizovania, režimu práce a aktívneho (i pasívneho - spánku) odpočinku s cieľom 
dosiahnutia zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva..    

 
2. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s využívaním pitnej vody 

a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
Pracovníci oddelenia vykonávajú 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 2008 boli  prístupné tieto umelé kúpaliská s celoročnou prevádzkou:  
Krytá plaváreň MŠK Považská Bystica 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 - Vranák, Krytá plaváreň Nová Dubnica - UNISTAV 
a  SALUS - relaxcentrum,  Dubnica nad Váhom ( detský bazén ). 

V rámci letnej turistickej sezóny boli uvedené do prevádzky rozhodnutím RÚVZ so 
sídlom v Považskej Bystrici nasledovné letné kúpaliská : Letné kúpalisko MŠK Považská  
Bystrica s.r.o., Letné kúpalisko MŠK Púchov s.r.o., Letné kúpalisko  Dubnica nad Váhom, 
Letné kúpalisko Košeca, Letné kúpalisko Lednické Rovne, Letné kúpalisko Plevník a  Krytá 
plaváreň Nová Dubnica Magula. 
 
3.  Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 

V roku 2008 sme zabezpečovali odber a analýzy kvality pitnej vody z verejnej 
vodovodnej siete u spotrebiteľa. Odobratých bolo 240 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. Celkový počet vodovodov je 30, z toho je 22 vodovodov pod správou 
Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica a 8 vodovodov je v správe  
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obecných úradov (prevádzkované sú odborne spôsobilými osobami na prevádzkovanie 
verejného vodovodu). Za zistené nedostatky bola dvom prevádzkovateľom vodovodov 
uložená bloková pokuta v celkovej výške 2000.- Sk. 
     V rámci ŠZD bolo celkove vykonaných 64 rozborov vody na kúpanie z bazénov s 
celoročnou prevádzkou a od prevádzkovateľov predložených 44 rozborov. Z letných kúpalísk 
bolo v rámci ŠZD vykonaných 10 rozborov a od prevádzkovateľov bolo predložených 14 
rozborov. Za nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie boli v štyroch prípadoch uložené blokové 
pokuty v celkovej sume 3500.- Sk a uložená 1 sankcia podľa § 57 zák. č. 355/2007 Z.z. vo 
výške 5000.- Sk. 
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) 

dlohodobo 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 období druhého polroka 2008 vykonali odbornú prax na RÚVZ v Považskej Bystrici 
dve študentky 2. ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 
Podrobný prehľad o počte študentov, ktorí vykonali odbornú prax na RÚVZ v Považskej 
Bystrici v priebehu celého roka 2008, 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 4. HŽP 4. 2. - 15. 2. 

2008 

2. Veronika 
Bašová 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 4. Epidemiológia 4. 2. - 15. 2. 

2008 

3. Zuzana 
Arkosiová 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 3. HV 4. 2. - 15. 2. 

2008 

4. Monika 
Balušíková 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 3. HDM 4. 2. - 15. 2. 

2008 

5. Miroslava 
Fajbíková 

FZSP TU v 
Trnave 

verejné 
zdravotníctvo 3. PPL 4. 2. - 15. 2. 

2008 

6. Adela 
Jurenková 

JLF UK v 
Martine 

verejné 
zdravotníctvo 2. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM, OPZ 
10. 6. - 4. 7. 

2008 

7. Eva Ďurajková FZSP TU v 
Trnave 

Verejné 
zdravotníctvo 2. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM, OPZ 
22.9. – 3.10. 

2008 

8. Lenka 
Jurisová 

FZSP TU v 
Trnave 

Verejné 
zdravotníctvo 2. EPID, HŽP, HV, 

PPL, HDM, OPZ 
22.9. – 3.10. 

2008 

 
 

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.  

  
I. INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Dobudovanie IS RÚVZ je realizované na základe pokynov ÚVZ SR, MZ SR v zmysle 
novej koncepcie odboru zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. V roku 2008 boli pre ÚVZ 
SR poskytnuté požadované údaje o stave informačných technológií, využívaní jednotlivých IS 
a o stave personálneho obsadenia IT pracovníkmi. 
Realizované je pripojenie na VPN Slovanetu a.s. cez centrálny server a komunikácia  s 
odborom informatiky ÚVZ SR. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Prešove 
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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 2008 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 807 kontrol v 649 zariadeniach.  Systematický výkon  štátneho 
zdravotného dozoru a úradných kontrol bol realizovaný  podľa  plánu kontrol na rok 2008. 
Kontroly boli zamerané najmä na obalové materiály a materiály prichádzajúce do styku 
s potravinami, na kontrolu dodržiavania mikrobiologických kritérií a systémov 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. 
 
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  (520 klientov v rámci poradne zdravia).  

 
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 2008 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 65 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 2008 v 164 zariadeniach s predajom 
a výrobou epidemiologicky rizikových potravín  476 úradných kontrol. Z celkového počtu  
763 vzoriek na sledovanie mikrobiologickej kvality potravín  nevyhovovalo 81 vzoriek. 
V prípade nevyhovujúcich laboratórnych nálezov boli uložené  

- úhrady nákladov v počte 3 v celkovej sume 11 450,- Sk, 
- blokové pokuty podľa zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách     -  13 / 12 400,- Sk, 
- blokové pokuty podľa zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch    -  10 /   8 500,- Sk. 
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Podľa plánu úradnej kontroly sa v roku 2008 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 

- na stanovenie dusičnanov a dusitanov bolo odobratých 50 vzoriek detskej výživy, 
- na  stanovenie mykotoxínov bolo odobratých 8 vzoriek detskej výživy (5 vzoriek bolo 

vyšetrených na RÚVZ so sídlom v Poprade, 3 vzorky na RÚVZ so sídlom v Prešove), 
z toho 7 vzoriek bolo vyšetrených na aflatoxín B1 a 5 vzoriek na patulín, 

- na stanovenie pesticídov bolo odobratých  13 vzoriek detskej výživy (11 vzoriek bolo 
vyšetrených na RÚVZ so sídlom v Prešove a 2 vzorky na ÚVZ SR), 

- na stanovenie PCB boli odobraté 2 vzorky detskej výživy  (vzorky boli vyšetrené na 
RÚVZ Poprad), 

- na zistenie mikrobiologického rizika  bolo odobratých 34 vzoriek  detskej výživy, 
- odobratých bolo 11 vzoriek výživových doplnkov a 6 vzoriek potravín určených pre 

diabetikov. 
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/74/2008/ko zo dňa 3.1.2008 boli pri výkone  štátneho 
zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami vykonané kontroly spojené s odberom 
vzoriek:  

- Stanovenie mikrobiologických ukazovateľov (CPM, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans a Staphylococcus aureus) – odobraté boli 4 vzorky dekoratívnej 
kozmetiky  z 2 maloobchodných prevádzok, 

- Stanovenie akrylamidu a ftalátov vo vzorkách lakov na nechty – odobraté boli 4 
vzorky lakov na nechty z 2 maloobchodných prevádzok, 

- Stanovenie dietylénglykolu a fluoridov vo vzorke zubnej pasty pre dospelých – 
odobratá bola 1 vzorka zubnej pasty pre dospelých z obchodného reťazca, 

- Stanovenie kyseliny hydroxybenzoovej a jej solí a esterov a mikrobiologické 
vyšetrenie  vo vzorkách rôznych kozmetických výrobkov – odobraté boli 4 vzorky 
rôznych telových kozmetických výrobkov pre dospelých z 2 prevádzok, 

- Stanovenie potenciálnych alergénov vo vzorkách vonnej kozmetiky (laboratórny 
rozbor ešte nie je ukončený) – odobraté boli 4 vzorky toaletných vôd pre mužov a pre 
ženy z 2 prevádzok 

Pri stanovení akrylamidu sa v dvoch vzorkách lakov na nechty Jordana, krajina pôvodu USA 
a Moyra, krajina pôvodu Nemecko zistila prítomnosť dibutylftalátov. Uvedené zistenie bolo 
oznámené na ÚVZ SR Bratislava.  
Ostatné vyšetrené vzorky zodpovedali stanoveným limitom. 
V rámci ŠZD bolo vykonaných  22 kontrol v obchodnej sieti so zameraním na dodržiavanie 
správnosti označovania a podmienok skladovania. Pri kontrolách neboli zistené nedostatky. 
   
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 

V  roku 2008  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove obdržal 
v rámci rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá  RAPID ALERT ako aj na 
základe oznámení ÚVZ SR celkom 7 hlásení týkajúcich sa výskytu nebezpečných výrobkov. 
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Spolu bolo vykonaných 145 kontrol. V rámci úradnej kontroly spojenej s odberom vzoriek 
bol laboratórnym vyšetrením zistený nadlimitný obsah formaldehydu v 1 vzorke – 
melamínový delený tanier 21 cm, krajina pôvodu Čína, prevádzkovateľovi bolo nariadené 
opatrenie – zákaz distribúcie a predaja uvedeného výrobku, zároveň uvedená skutočnosť bola 
oznámená RÚVZ hl. mesto Bratislava (sídlo dovozcu predmetného výrobku, výsledky 
laboratórneho vyšetrenia boli zaslané na ÚVZ SR.  

V rámci RASFF  bol hlásený výskyt nebezpečného výrobku - TESCO value – 
Varená jódovaná jedlá soľ, 1 kg, dátum spotreby 27.6.2010, výrobná dávka 3, výrobca 
SOLIVARY a.s., Košická 8, 080 32 Prešov, výrobcovi bolo nariadené opatrenie  vo veci 
zákazu umiestnenia na trh a príkazu na stiahnutie z predaja v Slovenskej republike 
predmetného nebezpečného výrobku.   
 

V systéme RAPEX bolo 18 hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkoch, 
pri ktorých sa vykonalo 314 kontrol u predajcov a distribútorov kozmetických výrobkov 
v okresoch Prešov a Sabinov. Výskyt hlásených výrobkov nebol zistený. 

 
C) OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
Úlohy: 

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 19 aktivít realizovaných skupinovou metódou 
formou besied s využitím prístroja smokerlyzer pre ZŠ, SŠ a SOU (12 ZŠ v meste Prešov, 
SPŠ strojnícka, stavebná, SOU stavebné, dopravné), 2 aktivity v tlači Korzár, Večerník 
a distribúcia letákov, individuálnu metódu sme využívali v POF – počet klientov 5, 
metódou individuálneho pôsobenia boli realizované aktivity formou rozhovoru v počte 37. 

- Zdravá výživa – 46 aktivít realizovaných rôznymi formami pre ZŠ, SŠ, SOU a distribúcia 
letákov (12 ZŠ v meste Prešov, ZŠ Hrabkov, Bzenov, V. Šariš, Sabinov, SPŠ strojnícka, 
stavená, Gymnázium J.A.Raymana).  

- Prevencia drogových závislostí – 32 aktivít v SŠ, SOU, SPŠ a domovoch mládeže, pre 
pedagógov SŠ a koordinátorov  prevencie drogových závislostí prostredníctvom školení 
Metodicko pedagogické centrum v Prešove. 

-  Prevencia úrazovosti –  priebežná distribúcia plagátov vydaných Detským fondom SR do   
ambulancií praktických lekárov pre detí a dorast a iných ambulancií. 

- Zdravá rodina – výchova k partnerstvu, rodičovstvu a prevencie pohlavných chorôb 
v rátane HIV/AIDS, fyziológia mladých dievčat a osobná hygiena v počte 23 aktivít.    

- Zvýšenie pohybovej aktivity – VIII. Ročník súťaže telesnej zdatnosti stredoškolskej 
mládeže v Prešove, ktorej sa zúčastnilo 25 študentov  - 7 stredných  škôl z Prešova.  

- Starostlivosť o zdravie – stomatohygiena – 30 besied spojených s premietaním 
videofilmov v ZŠ (Šrobárova, Sibírska, Májové námestie, Hrabkov, Bzenov, Ľubotice, 
Lesnícka, SOU dopravné, ZŠ Prostejovská). 

- Prestaň a vyhraj – bolo rozdaných 200 prihlášok, súťaž sme propagovali osobným 
rozhovorom v uliciach mesta, v rôznych inštitúciách – VÚC, ObÚ, MÚ Prešov, Domovy 
sociálnych služieb, zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach poskytujúcich služby 
obyvateľstvu, školách všetkých typov, v regionálnych novinách a na našej webovej 
stránke.    

- Aktivity pre komunity žijúce v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach – 
zastúpenie v komisii pre Komunitné sociálne plánovanie pre mesto Prešov, na tejto úlohe 
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sa podieľali aj 3 komunitné pracovníčky pre zdravotnú výchovu. Ich činnosť je 
vyhodnotená osobitne a správa o ich činnosti zasielaná mesačne ÚVZ SR Bratislava.  

- Šírenie zdravotno-výchovných informácií formou konzultácií, individuálnych rozhovorov, 
prednášok a iných metód zdravotno-výchovnej činnosti, využívali sme printové 
a internetové média. 

- Civilizačné ochorenie (prevencia srdcovo cievnych ochorení) – realizované formou besied 
v počte 18 na ZŠ, SŠ (12 ZŠ v meste Prešov, ZŠ Hrabkov, Bzenov a Sabinov). 

 
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 Programu podpory zdravia  znevýhodnenej rómskej komunitu a 

od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 v troch   mikroregiónoch  - Jarovnice, Svinia, Chminianske 
Jakubovany, Kojatice a Varhaňovce. Činnosť vykonávali 3 komunitné pracovníčky pre 
zdravotnú výchovu pod vedením OPZ. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 11116 
aktivít.   

- Realizovali sme projekt v ZŠ Šarišské Michaľany Príprava žiakov ZŠ zo znevýhodneného   
prostredia na ďalšie štúdium. Tento projekt bol ukončený v mesiaci máj 2008. 

- Pre dievčatá Odborného učilišťa internátneho sme realizovali projekt Príprava dievčat na 
manželstvo a rodičovstvo. 

- Pre rómsku komunitu – tehotných žien v CH. Jakubovanoch realizujeme v spolupráci 
s ich Komunitným centrom projekt Príprava prvorodičiek z rómskych komunít na pôrod 
a starostlivosť o dieťa. 

 
7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
- v rámci konzultácií pre študentov verejného zdravotníctva, pedagogiky, sociálnej práce, 
      pedagógov prostredníctvom MPC Prešov, konzultantka pre bakalárske záverečné práce. 
 
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 už prijatý a v súčasnosti sa 

plnia jeho úlohy.  
 
11. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
 

Program bol prijatý a OPZ plní úlohy z neho vyplývajúce hlavne zamerané na mladú 
generáciu formou besied. Plníme úlohy v problematike správnej výživy, stravovania 
a pohybovej aktivity. Tento program sa plní aj prostredníctvom poradne zdravia.  
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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 tejto úlohy sa realizoval  projekt „ Súčasný stav výživy a výskyt obezity 
a nadváhy v populácii detí vo veku od 6 do 15 rokov na Slovensku“, cieľom ktorého bolo 
zhodnotiť stravovacie návyky, pohybový režim , jeho najčastejšie chyby, porovnať 
výskyt nadváhy a obezity v závislosti od počtu obyvateľov obce, kde dieťa žije. Projekt 
bol realizovaný v roku 2007 ako pilotná štúdia a pokračovať bude podľa pokynov UVZ 
SR. 
 
2.    Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej    
výživy 

 
V rámci výkonu ŠZD  do novembra roka 2008 bolo pracovníčkami oddelenia HDaM RÚVZ 
Prešov vykonaných 56 previerok stravovacích zariadení. V šk. roku 2008/2009 bude 
vykonaný monitoring /formou dotazníkov/ na vybraných základných a stredných školách 
s cieľom získania prehľadu o stravovacích návykoch žiakov a dodržiavaní zásad správnej 
výživy. Na základe získaných výsledkov budú navrhnuté intervenčné aktivity v oblasti výživy 
detí a mládeže so snahou znížiť výskyt zdravotných, etických a psychických komplikácií, 
ktoré sú spôsobené nesprávnymi stravovacími návykmi a obezitou. Školy budú vytypované 
metodickým usmernením UVZ SR. 
  
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 15 materských škôl a 12 základných škôl. 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. Do konca roka 2008 bolo vykonaných 36 
previerok predškolských a školských zariadení zásobovaných z vlastných vodných zdrojov 
a odobratých 61 vzoriek vôd na laboratórne vyšetrenie. Pitný režim na školách je zabezpečený 
hygienicky vyhovujúcim spôsobom – pitná voda z vodovodu, ktorej kvalita spĺňa kritéria NV 
SR č. 354/2006 Z.z., 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 zameral na 
sledovanie vhodnosti sortimentu tovaru v bufetoch a automatoch umiestnených v školských 
zariadeniach. Bolo vykonaných 12 previerok školských bufetov. Ponúkaný sortiment nápojov 
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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 u žiakov a študentov, 
ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl s cieľom zmapovania trendov v tejto 
oblasti 
 
         V mesiaci máj 2008 sa vo vybraných vysokých školách uskutočnila ďalšia etapa 
projektu “ESPAD- Európsky školský prieskum o alkohole a ostatných drogách 
u študentov vysokých škôl. Cieľom bolo dôkladnejšie zmapovať situáciu 
u vysokoškolákov. Účasť na projekte bola dobrovoľná, prieskum anonymný. Dotazník 
bol zameraný na zmapovanie postojov študentov vysokých škôl k fajčeniu, alkoholu 
a drogám.   
 
 Jednalo sa o nasledovné školy: 
 1/ Prešovská univerzita - Fakulta prírodných a humanitných vied Prešov, kde sa do 
prieskumu zapojilo 127 študentov 1.-4. ročníka. 
2/  Vysoká  škola  medzinárodného podnikania  Prešov.  Do  projektu sa zapojilo 31 
študentov 
 1-3. ročníka.  
 
Spolu bolo do projektu zapojených 158 študentov vybraných vysokých škôl v  okrese 
Prešov. Vyplnené dotazníky s hláseniami za jednotlivé školy boli zaslané na ÚVZ SR 
Bratislava. 
 
E) POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
Úlohy: 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly Zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií  
- úloha sa plnila v rámci ŠZD každý mesiac sa posiela informácia o kontrole tabaku ÚVZ 

Bratislava  
 
4. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2008 
- hodnotenie bolo prezentované na úrovni RÚVZ B. Bystrica. 
 
6. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
- školenie realizované pre pedagógov SŠ a koordinátorov prevencie drogových závislostí 

cez MPC Prešov a Prešovský a Košický kraj 
 
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. 
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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 roky 2007 až 2011.   
 

Obidve úlohy boli plnené v roku 2008 v rámci programov a projektov odboru 
epidemiológia. Všetci očkujúci lekári ,t.j. praktickí lekári pre deti a dorast ,spolu 49 a taktiež 
praktickí lekári pre dospelých , spolu 93 boli oboznámení s druhmi očkovaní, ktoré boli 
kontrolované v súlade s odborným usmernením na kontrolu očkovania, ktoré bolo zaslané 
z ÚVZ  SR v Bratislave.  
Kontrola očkovania prebiehala v mesiaci september a október v roku 2008 v zmysle 
odborného usmernenia ÚVZ SR č.OE/6264/2008 u jednotlivých očkujúcich lekárov 
v okresoch Prešov a Sabinov. Výsledky kontroly zaočkovanosti boli následne zosumarizované 
za Prešovský kraj a boli v určenom termíne t.j. v novembri   zaslané do ÚVZ  SR v Bratislave 
na celoslovenské spracovanie. Dlhodobým problémom v Prešovskom kraji je očkovanie 
rómskych detí , ale aj napriek tomu boli dosiahnuté vysoké percentá zaočkovanosti proti 
jednotlivým nákazám. Očkovanie aj v týchto komunitách sa darí jednak obetavým prístupom 
zo strany očkujúcich lekárov, jednak v najhorších oblastiach sa podarilo zlepšiť očkovanie 
v spolupráci s rómskymi asistentami.  
O výsledkoch kontroly očkovania v Prešovskom kraji boli informovaní : krajský pediater, 
vedúci odboru zdravotníctva samosprávneho kraja a revízny lekár Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne.                                                                                          
 
G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
1. Zabezpečovanie znižovania miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce.... 
 

Úloha je plnená priebežne . Spravidla  vo všetkých  organizáciách, kde boli 
rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva určené rizikové práce, je 1 x ročne  
kontrolované dodržiavanie podmienok práce daných v rozhodnutí o rizikových prácach .  
V roku 2008 boli vykonané previerky v 57 organizáciách  s vyhlásenou RP v okresoch Prešov  
a  Sabinov.    
V súčasnej dobe môžeme konštatovať , že došlo k zníženiu počtu výziev pre doplnenie 
materiálov potrebných k RP  a teda , že firmy si v prevažnej miere  samé už dokladujú 
prevádzkové poriadky a hodnotenie rizík, ktoré sú vypracované PZS. Z celkového počtu 99 
organizácií, ktoré majú vyhlásené rizikové práce  má zmluvu s PZS 62 subjektov. Naďalej sa 
však pri posudkovej činnosti / návrhy na uvedenie  priestorov  do prevádzky / firmy 
upozorňujú že  v prípade, ak sa očakáva riziková práca je  potrebná objektivizácia rizikových 
faktorov, hodnotenie rizika a predloženie návrhu na zaradenie do rizika a vypracovanie 
prevádzkových poriadkov.  V mnohých prípadoch využívame možnosť skúšobnej prevádzky. 
V mesiacoch marec – október , ktoré súvisia s vykonávaním postrekovej činnosti v chemickej 
ochrane rastlín v poľnohospodárskych podnikoch, bolo preverených 14  takýchto organizácií. 
V rámci previerok  ŠZD je 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 súvislosti s touto prácou sme mali hlásené 1 podozrenie  na inhalačnú 
intoxikáciu prípravkom na morenie osiva. Prešetrením bolo zistené, že u pracovníčky 
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Výskumno-šľachtiteľskej stanice v Malom Šariši  došlo pri upratovaní – zametaní podlahy 
skladu,  k nadýchaniu sa obilného prachu kontaminovaného  úkapmi moridla. 
V tomto roku evidujeme  3 nové organizácie, kde sa používajú  karcinogénne a mutagénne 
faktory / IREKS Enzyma s.r.o. Vyšná Šebastová, laboratórium na kontrolu múčnych zmesí, 
MIKONA s.r.o. Prešov  – opravy defektov /vulkanizácia/ prípravkom THERMOPRESS 
MTR, ŠVaPÚ Dolný Kubín – laboratórium klinickej diagnostiky/.  
Súčasťou žiadosti firiem IREKS ENZYMA s.r.o. V. Šebastová a MIKONA s.r.o. Prešov boli 
prevádzkové poriadky pre prácu s karcinogénnymi a mutagénnymi látkami a  hodnotenia 
rizík. ŠVáPÚ Dolný Kubín predloží posudky o riziku a prevádzkový poriadok v termíne do 
1.4.2009. 
V rámci ŠZD sa zameriavame na  udržiavanie zodpovedajúcej úrovne, alebo primerané 
vylepšenie pracovných podmienok v organizáciách používajúcich karcinogénne a mutagénne 
látky. Evidujeme 26 organizácií pričom v 22 je to prach z tvrdého dreva. V rámci posudkovej 
činnosti bol vydaný 1 nesúhlas k povrchovej úprave kovov kremičitým  pieskom. V r.  2008 
bolo vydaných 19 rozhodnutí k sanačným prácam súvisiacim s azbestom.  
Zároveň boli vykonávané previerky zamerané na  problematiku zobrazovacích jednotiek     
v súvislosti s vydávaním rozhodnutí k uvedeniu priestorov do prevádzky . Subjektívne pocity 
nám v dotazníkoch informovanosti pri práci so zobrazovacími jednotkami vyjadrilo 58 
respondentov.   
Z doteraz zistených údajov  vyplýva, že vo väčšine prípadov sa stále jedná o prácu rozmanitú 
a čistý  výkon práce pri počítači je 1,5 – 2 hodiny.  
Naďalej pokračujeme v plnení úlohy na Úrade práce v Prešove a Sabinove, bude  sa 
pokračovať v objektivizácii osvetlenia, mikroklimatických podmienok. Vyhodnotené sú 
stravovacie  zvyklosti. Následne bude vypracovaný  intervenčný program . 
 
2 .Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci 

 
Previerky boli vykonané v  57 organizáciách. V roku 2008 evidujeme 1878  pracovníkov 
vykonávajúcich rizikové práce . 
Stále pretrvávajúcim  problémom  , ktorý nevieme uspokojivo riešiť , je zamestnávanie 
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 -  prenajímanie 
pracovníkov na vykonávanie rizikových prác, prípadne tieto práce pracovníci vykonávajú 
brigádnicky . 
Situácia sa nezmenila ani po novelizácii zákona č. 124/2006 , kedy  živnostníci majú 
povinnosť spolupracovať s pracovno-zdravotnou službou . Do budúcnosti sa javí 
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  nedochádza k vylepšeniu pracovných podmienok na pracoviskách, ani 
k realizácii opatrení,  ktoré by mali za následok zníženie kategórie. Jediným možným 
riešením je preradzovanie pracovníkov na iné pracovné miesta.  
         K 31.12.2008 evidujeme 99  rozhodnutí o vyhlásených rizikových prác .    Na základe 
návrhov firiem bolo vydaných  v r.  2008 10 rozhodnutí    o určení  rizikových prác / ZVL 
AUTO, s.r.o Prešov, ZVL –TS, s.r.o. Prešov, VUKOV EXTRA, a.s. Prešov, IS-LOM, s.r.o 
Maglovec, GOHR, s.r.o. Veľký Šariš , SPINEA s.r.o. Prešov, TESCO STORES a.s. – pekáreň 
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a distribučný sklad, TEAM Industries s.r.o. Lipany, PLASTT s.r.o. Ličartovce/ a 6 rozhodnutí  
o vyradení z evidencie RP / FO –Alena Blanárová – Kozmetika Alena Prešov, EKOREM 
s.r.o. Lipany, PD Svinia , 1. Prešovská nástrojáreň s.r. o. , DAM a.s. Prešov, ÚKSUP  
skúšobná stanica Jakubovany/. Dôvodom vyradenia bola likvidácia organizácie /EKOREM 
Lipany, 1. Prešovská nástrojáreň s.r.o. /, zrušenie pracovísk / DAM a.s. Prešov, Kozmetika 
Alena/ a prechod na látky v chemickej ochrane rastlín, ktoré nie sú deklarované ako jedovaté 
a veľmi jedovaté látky a prípravky /PD Svinia, UKSUP Jakubovany/.  

 
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. 
V roku 2008 bolo vykonaných 18 odberov vôd z povrchového toku Torysa v profiloch Tichý 
Potok – priamy odber a Tichý Potok pred vstupom na úpravu. Kvalita povrchovej vody je po 
mikrobiologickej a chemickej stránke nevyhovujúca. Na podnet VVS a.s. Košice zistenú 
situáciu toho času rieši Slovenská inšpekcia životného prostredia IŽP Košice. 
V rámci komisionálneho jednania pri kontrole dodržiavania režimu hospodárenia 
v ochranných pásmach uvedeného odberu bolo opakovane konštatované, že jediným 
riešením pre zlepšenie kvality vody v toku Torysa je vybudovanie kanalizácií a ČOV pre 
obce Nižné Repaše, Vyšné Repaše, Oľšavica, Brutovce a dobudovanie VN Tichý Potok, 
čím sa zabezpečí stabilizácia kvality vody určenej pre odber.  
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania environmentálneho hluku 

 
V priebehu roka 2008 v spolupráci s oddelením fyzikálnych analýz sa uskutočnilo meranie 
hluku cestnej dopravy na troch miestach mesta Prešov (ulice - Levočská, Šafáriková, arm. 
Gen. L. Svobodu). Jednalo sa o 24 hodinové merania a vo všetkých prípadoch boli namerané 
prekročené hladiny hluku v životnom prostredí. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie. 
 
Úloha je plnená priebežne. Oproti roku 2007, keď mnohí prevádzkovatelia obecných 
vodovodov ešte nemali na prevádzkovanie vodovodov zabezpečené osoby so zdravotnou a 
odbornou spôsobilosťou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, v roku 2008 
bol tento nedostatok odstránený a prevádzkovatelia všetkých vodovodov dozorovaných 
RÚVZ Prešov majú zabezpečené osoby s potrebnou kvalifikáciou. V roku 2008 bolo 
vykonaných celkovo 179 odberov pitných vôd z verejných vodovodov a kvalita vody na 
základe vykonávaného monitoringu je vo väčšine prípadov dobrá. 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: 
RÚVZ so sídlom v Prešove dozoruje len jedno prírodné kúpalisko a to v okrese Prešov – 
Delňa. V roku 2008 sa na prírodnom kúpalisku Delňa v Prešove  odobralo  9  vzoriek 
vôd. 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 
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hodnota bola prekročený v čase, keď kúpalisko nebolo v prevádzke (25.6.2008 
a 4.9.2008). Priebežne sa vytvára informačný a databázový systém na monitorovanie vôd 
určených na kúpanie za účelom umožnenia plnenia reportingových požiadaviek podľa 
EÚ. 
Neboli hlásené žiadne ochorenia spôsobené vodou na kúpanie. 
  
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
  
Úloha je plnená priebežne. V roku 2008 bolo vykonaných 102 odberov pitných vôd 
z verejných vodovodov v rozsahu minimálnych rozborov, 19 úplné rozbory a  58 rozborov 
zameraných na chlórované uhľovodíky. 
Ak bola v rámci monitoringu zistená zhoršená kvalita pitnej vody, odber vzorky sa opakoval, 
pričom zistené nedostatky boli prejednané so správcom vodovodu a prípadné nedostatky 
odstránené. 
Umelé kúpaliská: 
V uplynulej sezóne v okrese Sabinov bolo dané do prevádzky Letné kúpalisko Sabinov 
a Letné kúpalisko Lipany. Celkovo bolo odobratých 8 vzoriek vôd z bazénov v Sabinove a 3 
vzoriek vôd z bazénov v Lipanoch. V letnej turistickej sezóne 2008 v okrese Prešov bolo 
dozorované  Letné kúpalisko na sídl. III v Prešove, kde bolo odobratých 6 vzoriek vôd 
z bazénov a na prírodnom kúpalisku Delňa v Prešove sa odobralo  9  vzoriek vôd. 
Z chemických ukazovateľov nebol dodržaný ukazovateľ - voľný a viazaný chlór (Letné 
kúpalisko Lipany, Letné kúpalisko na sídl. III v Prešove) celkovo v 3 vzorkách, 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, enterokoky v 50 m 
bazéne na Letnom kúpalisku v Sabinove). Z dôvodu predchádzania ochorení a možného 
ohrozenia zdravia návštevníkov orgán verejného zdravotníctva zakázal kúpanie na Letnom 
kúpalisku v Sabinove. Prevádzkovateľ vykonal nápravné opatrenia: vypustenie a vyčistenie 
bazénu, ich opätovné napustenie, vyčistenie ÚV, dezinfekciu bazénovej vody. Kúpanie bolo 
povolené po dokladovaní vyhovujúcej vzorky vody na kúpanie. 
Počas LTS 2008 neboli hlásené žiadne ochorenia spôsobené vodou na kúpanie. Podľa 
pokynov boli priebežne každý týždeň aktualizované správy v informačnom systéme 
o kvalite vody na kúpanie o aktuálnej situácii na kúpaliskách a informácie súvisiace 
s priebehom kúpacej sezóny. 

 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia 

a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
 

Úloha na RÚVZ so sídlom v Prešove sa neplní. 
 
K) ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA 
 
ÚLOHY: 
2.Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a prípadnú odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva 
 
V roku 2008 v regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove absolvovalo 
odbornú prax 8 poslucháčov vysokých škôl, z toho boli 
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- 4 poslucháči Trnavskej univerzity, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor verejné 
zdravotníctvo 

- 4 poslucháči Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, odbor verejné 
zdravotníctvo.  
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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 plnená priebežne, pracovníci oddelenia vykonali v rámci štátneho zdravotného a 
potravinového dozoru 1253 kontrol zameraných na dodržiavanie požiadaviek právnych 
predpisov a odobrali 936 vzoriek na posúdenie a kontrolu zdravotnej bezchybnosti v súlade 
s novou legislatívou. Na rok 2008 bolo plánovaných vykonať 860 kontrol a odobrať 896 
vzoriek. 

 
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 1350 konzultácií a v rámci školiacej 
činnosti bolo preškolených 56 pracovníkov v potravinárstve. 
 
Oddelenie výchovy k zdraviu zabezpečilo: 
- zriadenie diétneho systému prostredníctvom elektronického média (web stránka   internet) 
- individuálne konzultácie - poradenstvo 
- distribúciu zdravotno-výchovných edičných materiálov – diéty 
- spoluprácu s masmédiami (televízia) 
- vypožičiavanie a projekcie  zdravotno-výchovných videofilmov 
- spoluprácu 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 152 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, ktorého sa zúčastnilo 80 klientov.    

 
Oddelenie výchovy k zdraviu zabezpečovalo: 

- diétny systém sprístupnený pre širokú verejnosť prostredníctvom elektronického média 
(web str. internetu), poskytovanie vzorových jedálnych lístkov a návodov na prípravu 
vybraných receptov   
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- akcie k dňom vyhláseným SZO - napr. Týždeň správnej výživy detí, Deň  zdravej 
výživy, Deň jablka, Deň zdravia Všeobecnej zdravotnej poisťovne ...   

- aktivity ku dňu vyhlásenému SZO – Svetový deň potravín (16. október) 
- distribúcie zdravotno-výchovných edičných materiálov,  
- spolupráca s médiami (masmédia, elektronické a printové média) 
- vypožičiavanie a projekcie  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 priebežne, 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 priebežne, v priebehu roka boli vypracované 4 stanoviská k návrhu usmernení 
na výkon kontrolnej činnosti v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly 
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 plnená priebežne. Pracovníci oddelenia hygieny výživy v rámci úloh úradnej 
kontroly potravín vykonali v 109 zariadeniach zo 171 zariadení 290 kontrol a odobrali 
936 vzoriek. 

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

 
úloha bola splnená, podľa plánovaného harmonogramu boli odoberané vzorky kozmetických 
výrobkov na laboratórne vyšetrenia. Vyšetrených bolo 15 vzoriek z distribúcie a 4 vzorky 
z dvoch výrobní v našom regióne. Vykonaných bolo 224 kontrol v distribučnej sieti 
zameraných na označovanie a výskytu výrobkov z 18 hlásení na zistených 58 nevyhovujúcich 
kozmetických výrobkov v rýchlom výstražnom systéme RAPEX. 
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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 splnená, podľa časového harmonogramu. 
Vykonávané boli odbery vzoriek určených potravín a ich laboratórne vyšetrenie na sledované 
ukazovatele. Plánovaný počet 896 vzoriek na rok 2008 bol splnený. Odobratých na 
laboratórnu kontrolu bolo 936 vzoriek a vykonaných bolo 1253 kontrol. Z toho bolo 
vyšetrených potravín pre dojčatá a malé deti 79 vzoriek, výživových doplnkov  a ostatných 
potravín na osobitné výživové účely 17 vzorky, 207 vzoriek hotových jedál a rýchleho 
občerstvenia, 42 vzoriek minerálnych a balených pitných vôd a 466 vzoriek epidemiologicky 
rizikových  potravín.   
 
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 plnená priebežne, výkon úradnej kontroly nad potravinami sa riadi 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. 

 
 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 je plnená priebežne. Informačné systémy sú využívaný 
a úlohy vyplývajúce z hlásení boli plnené. V ôsmich 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 58 kozmetických výrobkov v 18 hláseniach RAPEX bol kontrolovaný 224 
kontrolami v distribučnej sieti. 
 
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. 
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C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
Plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na regionálnej úrovni 
v rokoch 2006 – 2010 

 
Plnenie na regionálnej úrovni za rok 2008: 

- Národný program prevencie obezity 
- Materské centrá 
- Urobme všetko preto, aby deti nezomierali 
- Aby deti nezomierali 
- Zdravé deti v zdravých rodinách 
- Hrou proti AIDS 
- Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena 
- Prestaň a vyhraj 2008 
- MOST 2008 –„Poznaj kód zdravého života“ 
- Školy podporujúce zdravie 
- Zdravé pracoviská  
- Protidrogový projekt – Podpora zdravia v oblasti boja proti drogám 
- Celonárodný prgram intervencie proti prenosným ochoreniam v SR (program 

prevencie nákazy HIV/AIDS) 
- Celonárodná súťaž esejí pre stredoškolákov „Zdravie mladých ľudí mojimi očami“ 
- Aktivity pri príležitosti významných dní 
- Iniciovanie a organizovanie zdravotno-výchovných akcií pre obyvateľov s osobitným 

zameraním na témy a termíny odporúčané WHO 
Termín: kontinuálne – úloha dlhodobá, pre aktuálnosť bez časového obmedzenia aktivity 
 

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 praktickými lekármi pre dospelých a deti 
– názorné propagácie, vývesky 
– spolupráca s orgánmi, organizáciami, nadáciami, občianskymi iniciatívami ... 

Termín: kontinuálne, aktuálne podľa kalendára významných dní WHO 
 

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 v našom regióne 
 

Úloha sa na RÚVZ priebežne plní. Na www. stránke úradu sú pravidelne umiestňované 
aktuálne informácie, články zdravotnej výchovy, informácie o epidemiologickej situácii, 
informácie z legislatívy a pod. 
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6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov nášho regiónu, každé 3 roky 
predkladať   Správu o zdravotnom stave nášho regiónu na ÚVZ SR 
 
Plní sa priebežne podľa možností úradu. 
 
7.  Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a 
analyzovať zdravotný stav obyvateľov nášho regiónu 
 
Plní sa priebežne podľa možností úradu. 
 
8. Podieľať sa na vzdelávaní pedagógov, laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
      
Plnenie: 
- lektorská činnosť – prednášky, semináre 
- odborno-poradenské usmerňovanie a konzultácie 
- metodické vedenie 
- spolupráca s koordinátormi projektov (ŠPZ, protidrogových, výchovy 
k rodičovstvu…) 
Termín: kontinuálne 
 
10. Podieľať sa aktívne podľa požiadaviek ÚVZ SR a MZ SR na vypracovaní 
Rámcového plánu úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 s harmonogramom 
plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
 
Plní sa priebežne. 
 
11. Podieľať sa aktívne podľa požiadaviek ÚVZ SR a MZ SR na vypracovaní 
Národného programu prevencie obezity a nadváhy a potom ho aplikovať na potreby 
regiónu 
 
Plní sa priebežne. 
 
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 
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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 315 
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.   
 
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. 
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) 
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- 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 orgánmi, 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) 
- 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...   
 
7. 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 rámci ŠZD sa vykonávajú prednášky a rôzne aktivity súvisiace s bojom proti drogám. 
Spolupracujeme s oddelením Výchovy ku zdraviu. Realizujeme podľa požiadaviek prieskumy 
užívania legálnych a nelegálnych drog u žiakov a študentov formou  celoštátneho  projektu 
Espad a ďaľších.   
 
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 dozor  nad dodržiavaním  zákona o ochrane 
nefajčiarov v zariadeniach v zmysle  zákona č.  NR SR 465/2005 § 7 odst. a to  
v obchodných reťazcoch , kultúrnych domoch a v kinách. Neboli zistené porušovanie 
zákona. V zmysle  novely zákona  NRSR  č. 465/2005,ktorým sa mení a dopĺňa  zákon 

527



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.  
 
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. 
Pokračujeme v zabezpečovaní realizácie prevádzky informačného systém EPIS a poskytli sme 
informácie o tomto systéme všetkým terénnym lekárov, 19 lekárov bolo zaregistrovaných do 
EPIS-u, týchto sme naučili v informačnom systéme pracovať a  hlásiť infekčné choroby 
elektronickou formou. 
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 9 materiálov, z toho bol vírus chrípky typu A/H1N1 potvrdený 4x. V rámci 
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epidemického výskytu chrípky a CHPO bolo zatvorených 8 ZŠ v okr. Prievidza a 1 ZŠ 
v okrese Partizánske.  
Zabezpečili sme výkon protiepidemických opatrení v 16 ohniskách suspektných ochorení na 
vírusovú hepatitídu, v 2 ohniskách bezpríznakového nosičstva VHC a v 5 ohniskách 
bezpríznakových nosičov VHB. V súvislosti s vírusovou hepatitídou bolo vydaných 32 
rozhodnutí. 
V ohniskách ochorení na salomonelózu bolo vydaných 10 rozhodnutí o zvýšenom 
zdravotnom dozore pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť.  
Zabezpečili sme výkon protiepidemických opatrení v 5 ohniskách epidemického váskytu 
Noro vírusových, 1 epidémie gastroenteritídy v ZŠ, 1 epidémie salmonelózy v závodnej 
jedálni, 2 epidémiách zavšivenia žiakov ZŠ. 
Za rok 2008 bolo hlásených a aktívne vyhľadaných  v nemocničných zariadeniach okresu 180 
nozokomiálnych nákaz, z toho 26 prebehlo pod obrazom sepsy. Zaznamenali sme jeden 
zvýšený výskyt nozokomiálnych nákaz v rámci epidémie A 08.1 na neurologickom, internom 
a ODCH  oddelení s počtom ochorení 34. 
Kontrola hygienicko - epidemiologického režimu bola vykonaná v 92 zdravotníckych 
zariadeniach, z toho 38x na lôžkovom oddelení a 54x v odborných a všeobecných 
ambulanciách pre deti a dospelých. Bolo vydaných 12 rozhodnutí na odstránenie zistených 
nedostatkov.  
Fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov sme vykonali 31x u autoklávov, 
113x u HVS a 3x u formaldehydového sterilizátora. 
Za rok 2008 sme prešetrili  163 multirezistentných kmeňov baktérií, 9 kmeňov MRSA a 
jedenkrát výskyt Clostridium perfringens .  
        
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. 
 
1.4. V prípade organizovania cieleného viacúčelového imunologického prehľadu ÚVZ 
SR 
zabezpečiť jeho úspešnú realizáciu na úrovni okresu. 
V roku 2008 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 zmenách v očkovacom programe sme praktických lekárov informovali priebežne 
písomne a elektronickou formou (výpadok očkovacej látky, očkovanie proti chrípke, 
očkovanie proti pneumokokom). 
 
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  
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- zabezpečiť kvalitnú surveillance akútnych chabých obŕn  
- v prípade zánosu divých poliovírusov zabezpečiť okamžite protiepidemické opatrenia. 
        
V rámci kontroly očkovania sme zistili, že ani v jednom obvode neklesla kompletná 
zaočkovanosť proti poliomyelitíde pod 95%. 
Podľa harmonogramu odberu odpadových vôd  sme zabezpečili 6x odber vzorky 
odpadovej vody -  všetky vzorky boli negatívne. 

      V roku 2008 sme spracovali jedno ochorenie na akútnu chabú obrnu.  
       
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 
98,7 do 100,0%.  

 
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 2008 sme zaznamenali jedno podozrenia ochorenia na parotitídu u nezaočkovanej 
dospelej osoby, u ktorej bolo ochorenie potvrdené sérologicky. 

   
2. Kontrola očkovania – administratívna, spracovanie a vyhodnotenie získaných   
údajov s následnými nápravnými opatreniami na lokálnej a okresnej úrovni 
     Evidenciu, dokumentáciu a výkon očkovania sme skontrolovali v septembri v rámci 
kontroly očkovania, správu sme zaslali na kraj do 15.10.2008 a nedostatky sme riešili priamo 
v ambulanciá praktických lekárov pre deti a dorast.  
 
2.4. Venovať zvýšenú pozornosť uplatňovaniu kontraindikácií. Vyhodnotiť správnosť       
určovania kontraindikácií vzhľadom na tzv. „falošné kontraindikácie“. 
Kontraindikácie sme v roku 2008 riešili priebežne telefonickými konzultáciami 
a v rámci riadnej     kontroly očkovania. 

 
2.5. Sledovať doočkovanie detí s dočasnými kontraindikáciami. 
Doočkovanie sme skontrolovali a vyhodnotili v rámci riadnej kontroly očkovania 
k 30.9.2008 a sú súčasťou správy zaslanej na kraj 15.10.2008. 
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 pri 
skladovaní vakcín sme nezistili. 
 
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. 
V rámci kontroly očkovania sme v správe vypracovanej a zaslanej 15.10.2008 na kraj 
konštatovali, že zaočkovanosť neklesla pod 95% na okresných úrovniach. V dvoch 
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ambulanciách klesla zaočkovanosť u niektorých druhov očkovania pod 90%. V jednej 
ambulancii sa jednalo o chybu malých čísel a v jednej ambulancii bol urobený pohovor 
s očkujúcou lekárkou o očkovaní detí zo sociálne slabých a rómskych rodín ako aj 
prebratá problematika kontraindikácií očkovania.   
 
2.8. Správu o kontrole očkovania v okrese predložiť regionálneumu hygienikovi RÚVZ so 
sídlom v Trenčíne  za vyššie uvedené obdobie do 15.10.2008. 
Bola predložená 15.10.2008 regionálnemu hygienikovi RÚVZ v sídle kraja – Trenčín. 
 
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 

 
RÚVZ má zavedenú evidenciu rizikových prác v programe ASTR, ktorý už v dnešnej dobe 
nevyhovuje požiadavkam na operatívnu evidenciu.   
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. 
 V roku 2008 bolo rozhodnutím RÚVZ vydaných 35 rozhodnutí o vyhlásení rizikových 
prác v okresoch Prievidza a Partizánske. V súčasnej dobe evidujeme 6410 zamestnancov 
z toho 845 žien vykonávajúcich rizikové práce.    
            V rámci štátneho zdravotného dozoru pracovníci OPPL pravidelne sledujú pracovné 
podmienky zamestnancov, hlavne tých, ktorí vykonávajú rizikové práce a výkon cielených 
preventívnych lekárskych prehliadok s dôrazom na konkrétne riziko pri kategórii 3 a 4. Za 
neplnenie opatrení na ochranu zdravia na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové 
práce neboli v sledovanom roku uložené sankčné opatrenia. 
 V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi má počet zamestnancov vykonávajúcich 
rizikové práce mierne klesajúcu úroveň. To je spôsobené skôr zmenšovaním absolútnych 
počtov zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v dôsledku útlmových zmien, ako 
výrazným zlepšovaním stavu pracovného prostredia a  zavádzaním nových technológií hlavne 
v priemyselnej výrobe. U rozhodujúceho zamestnávateľa s rizikovými prácami – 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP) nenastala  významnejšia zmena v zmene 
technológie ťažby. Významnou skutočnosťou je objektivácia lokálnej svalovej záťaže 
a celkovej fyzickej záťaže u jednotlivých pracovných profesií. Na základe výsledkov meraní 
bolo vydané v roku 2008 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. 
 V Nováckych chemických závodoch, a.s. Nováky (NCHZ), bolo v roku 2008 
pripravených a realizovaných niekoľko investičných akcií zameraných na znižovanie 
miery zdravotných rizík zamestnancov, pracovného prostredia, pracovných podmienok  
a spôsobu práce: 

- uvedenie do prevádzky „Rekonštrukcia odprášenia výroby acetylénu“ 
- uvedenie do prevádzky „Rekonštrukcia olejového hospodárstva syntézy VC“ 
- záväzné stanovisko „Modernizácia prevzdušňovania aktivačných nádrží MB-ČOV“ 
- záväzné stanovisko „Demerkurizácia a plnenie vodíka“ 
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- uvedenie do prevádzky „Monitorink úniku vybratých nebezpečných látok“ 
- umiestnenie stavby „Modernizácia výroby E-PVC“ 
- uvedenie stavby do prevádzky „Zníženie emisií VCM vo výduchoch sušiarní E-PVC“ 
- uvedenie stavby do prevádzky „ Splyňovanie kvapalného chlóru pre výrobu CPN“. 

V roku 2008 prebiehala objektivizácia faktorov v pracovnom prostredí NCHZ a na základe 
prehodnotenia rizík pracovnou zdravotnou službou budú zamestnanci preraďovaní do nižších 
kategórií rizika.  
 
         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 2008 pracovalo v riziku karcinogénnych a mutagénnych faktorov 1159 
zamestnancov, z toho 116 žien a to nasledovne: vinylchlorid – 649, z toho 66 žien, 
propylénoxid – 28, etylénoxid – 293 z toho 31 žien, 1,2-dichlóretán – 118,  arzén – 49 a  
cytostatiká – 22 z toho 21 žien. 
 Počet exponovaných zamestnancov štatisticky zostáva prakticky rovnaký, pozorujeme 
však pokles expozície ako dôsledok zavádzania bezpečnejších technológií, rekonštrukcie 
prevádzok, hlavne u najväčšieho zamestnávateľa s karcinogénnym a mutagénnym  rizikom  
NCHZ.  Počas roku 2008 prebiehala objektivizácia faktorov v pracovnom prostredí a na 
základe prehodnotenia rizík pracovnou zdravotnou službou budú zamestnanci preraďovaní 
do nižších kategórií rizika.  
           Pri výkone štátneho zdravotného dozoru zisťujeme, že miera uvedomenia  zdravotných 
rizík u zamestnancov sa zvyšuje. V oblasti ochrany zdravia sú zamestnanci pravidelne 
školení.  
           V roku 2008 boli hlásené a schvaľované v regióne štyri činnosti s rizikom expozície 
azbestu pri búracích prácach v prevádzke Slovenské elektrárne a.s., závod Elektrárne Nováky, 
v prevádzke NCHZ,  v prevádzke HBP a v prevádzke ELLIO, s.r.o. Nitra – paneláreň 
Prievidza. Práce vykonali oprávnené organizácie a prebehli podľa stanovených postupov. 
           Bol zaznamenaný zvýšený počet telefonátov na informácie a konzultácie o práci 
s azbestom.  
           V rámci posudzovania zámerov z hľadiska zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie sme v šiestich prípadoch upozornili na dodržiavanie zákona 
v zmysle búracích prác s azbestom.   
 
         V riziku pevného aerosólu pracuje  2834 zamestnancov z toho 59 žien a v riziku 
chemických faktorov pracuje 1311 zamestnancov z toho žien 241. Počas roku 2008 bolo 
schválených  20 prevádzkových poriadkov.  Pri ŠZD zisťujeme, že zamestnávatelia postupne 
po prijatých nápravných opatreniach zabezpečujú objektivizáciu chemických faktorov a na 
základe toho budú prehodnocovať počet exponovaných osôb. 
 
          Napriek vysokému počtu zamestnancov vyhlásených v riziku hluku (4195 z toho žien 
424) nezaznamenávame vysoký výskyt počtu podozrení na profesionálne ochorenie poruchy 
sluchu z hluku (4). Z praxe ŠZD zisťujeme, že ide o dôsledok skôr organizačného 
zabezpečenia na pracoviskách (cielené preventívne zdravotné prehliadky, používanie 
osobných ochranných   pracovných pomôcok)  ako  technického zabezpečenia opatrení na 
znižovanie hluku v pracovnom prostredí. Počas roku 2008 bolo schválených 14 
prevádzkových poriadkov. 
 
          V riziku vibrácií je vyhlásených 943 pracovníkov, z ktorých väčšina je zamestnaných 
na podzemných pracoviskách HBP. V roku 2008 bola vykonávaná objektivizácia pre 
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jednotlivé profesie na HBP. Na základe objektivizácie sa bude počas roka 2009 
prehodnocovať počet exponovaných osôb. Je predpoklad, že dôjde k zníženiu počtu 
zamestnancov v riziku vibrácií. V priebehu roka 2008 bolo hlásených 64 podozrení na 
profesionálne ochorenie z vibrácií.   
 
          V roku 2008 sme zaznamenali 109 žiadostí o prešetrenie pracovných anamnéz pri 
podozrení na chorobu z povolania z DNJZ z celkového počtu 167 žiadostí. Môžeme 
konštatovať, že išlo o značný pokles oproti roku 2007, kedy bolo zaznamenaných 385 žiadostí 
na prešetrenie pracovnej anamnézy k DNJZ.  
            Medzi  žiadosťami naďalej dominujú baníci z firmy HBP (cca 50%). Medzi ďalšie 
podniky s väčším počtom podozrení na DNJZ patria: T&B Slovakia, s.r.o., Prievidza a 
Skanska BS, a.s., Prievidza, kde väčšina zamestnancov bola predtým zamestnaná v HBP 
a YAZAKI SLOVAKIA spol. s r.o., Prievidza.  
 V roku 2008 sme prešetrili 175 žiadostí z predchádzajúceho obdobia (rok 2007) a 26 
žiadostí  z roku 2008. V roku 2008 bolo hlásených 29 priznaní choroby z DNJZ.    
            V súčasnej dobe je vyhlásené riziko z titulu DNJZ len v HBP. HBP počas roku 2008 
vykonávali dodávateľským spôsobom v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou 
objektivizáciu lokálnej svalovej záťaže a celkovej fyzickej záťaže u jednotlivých profesií. Na 
základe objektivizácie podali návrh na zníženie zaradenia predmetných profesií z tretej 
kategórie do druhej kategórie prác v riziku DNJZ s výnimkou celkovej fyzickej záťaže 40 – 
65 ročných, kde zamestnanci stále ostávajú zaradení do tretej kategórie rizika. Na základe 
návrhu bolo v roku 2008 vydané nové rozhodnutie.         

U väčšiny zamestnávateľov, u ktorých sú vyhlásené rizikové práce, postupne prebieha 
v spolupráci s pracovnými zdravotnými službami objektivizácia rizikových faktorov a s 
následným prehodnotením rizík v zmysle aktuálnej legislatívy.   

V rámci objektivizácie faktorov pracovného prostredia boli na Národnom referenčnom 
centre pre problematiku uhoľných baní  v roku 2008 vykonané tieto merania v pracovnom 
prostredí: 
 

Faktor Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Hluk 461 917 2189 

Pevný aerosól 159 159 159 
Osvetlenie 2 2 220 
Genetika 59 59 5900 

BET 169 507 845 
Spolu 850 1644 9313 

 
 

2. Navrhovať a realizovať vedecko-výskumné aktivity zamerané na zisťovanie 
príčinných súvislostí vzniku profesionálnych ochorení a ochorení súvisiacich s prácou a 
navrhovať účinné preventívne opatrenia. 

  
V roku 2008 bola realizovaná objektivizácia lokálnej svalovej záťaže a celkovej 

fyzickej záťaže u jednotlivých profesií v HBP v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou 
OHS s.r.o. 
V roku 2008 sme vykonali cytogenetické vyšetrenie zamestnancov NCHZ pre profesiu 
údržbár, na objasnenie príčinnej súvislosti zvýšeného výskytu nádorových ochorení a 
ochorení pečene. 
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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 2008 bola zahájená  spolupráca s pracovnou zdravotnou službou OHS, s.r.o. 

v oblasti objektivizácie lokálnej svalovej záťaže na vybraných pracoviskách okresu Prievidza, 
kde je vyšší výskyt podozrení chorôb z DNJZ – HBP (profesie v podzemí), YAZAKI 
SLOVAKIA, spol. s r.o. (operátorky), JEDNOTA s.d. (predavačky). Táto činnosť bude 
pokračovať v roku 2009-2010. 

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

Dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS) nám nevyplýva z 
platných predpisov. V rámci ŠZD pracovníci PPL pravidelne zisťujú stav v zabezpečení 
PZS v jednotlivých organizáciách okresov Prievidza a Partizánske. V praxi sa často 
stretávame, že činnosť PZS je nedostatočná a na nízkej odbornej úrovni a veľmi slabá je 
ich informačná činnosť. Môžeme konštatovať, že v súčasnej dobe činnosť PZS nie je 
zatiaľ podstatným prínosom pre zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov 
s výnimkou ojedinelých prípadov. 
 
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  2008 vypracovanie 
strategických hlukových máp a akčných plánov aglomerácií týkalo  len väčších  
pozemných komunikácií, železničných uzlov a dopravných letísk. 
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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 
 
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  a na jazere  Plážového kúpaliska Bojnice spojená 
s odbermi  vôd.   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 v mikrobiologickej kvality. 
V týchto prípadoch bolo  nariadené vypustenie bazénov s následnou plošnou dezinfekciou. 
V sezónnych  zariadeniach prebehla príprava na LTS 2008 ako aj LTS bez závažných 
nedostatkov, nebola zastavená prevádzka a neboli použité sankčné opatrenia.  
         Správa o pripravenosti rekreačných zariadení na LTS 2008 a správa o priebehu LTS pre 
nadriadený orgán boli spracované  v požadovaných termínoch  a odoslaná   cez informačný 
systém  
Úloha je  plnená podľa plánu monitoringu  schváleného hlavným hygienikom v roku 2003 
a schváleného plánu odberu vzoriek. V roku 2008  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.  Bola vypracovaná a zaslaná  
správa  za 3 ročné obdobie v  rozsahu a forme požadovanej  spracovateľom údajov.  
 
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 
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objektivizácia faktorov životných podmienok podľa najnovších poznatkov vedy 
a výskumu. 
 
a) Pracovníci NRC pre TTA majú zabezpečený kontinuálny prístup na internet. Pre 
pracovníkov NRC pre TTA je priebežne zakupovaná potrebná literatúra.  
b) Pracovníci NRC pre TTA sa počas roku 2008 zúčastnili externých  vzdelávacích aktivít - 
aktívne. 
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) SL spolupracuje s mestskými a obecnými úradmi pri riešení sťažností na skvalitnenie 
životného prostredia pre obyvateľstvo. Ďalej spolupracuje s vedením najväčších závodov 
v okresoch Prievidza a Partizánske s cieľom zabezpečiť pre zamestnancov pracovné 
prostredie s čo  najnižším rizikom pre zamestnancov. 
f) 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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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Rimavskej Sobote 
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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 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 v znení zákona č. 140/2008 Z.z. a zákona č. 
461/2008 Z.z. 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 potravinového dozoru 
- vypracovať plán kontrol pre výkon PD a ŠZD 
- údaje spracovať z výkonu PD a ŠZD k 15.06. a k 15.01. kalendárneho roka 

Odpočet plnenia: 
Plán kontrol pre výkon PD (ÚKP) a ŠZD bol vypracovaný, jedna kópia bola zaslaná na ÚVZ 
SR, aktualizuje sa podľa potreby priebežne. 
V roku 2008 boli vykonané kontroly v rámci plánu kontrol spolu: 
- v rámci výkonu ŠZD 

- nad zariadeniami spoločného stravovania: 147 kontrol  
- nad kozmetickými výrobkami: 27 kontrol 

539



- celkovo bolo uložených: 17 blokových pokút v celkovej sume 6 600 Sk 
- v dvoch prípadoch boli vydané 2 rozhodnutia za správny delikt - za prevádzkovanie 

zariadenia bez súhlasného rozhodnutia v celkovej sume 10 000 Sk (v obidvoch 
prípadoch na minimálnej hranici) a okrem toho boli uložené 2 pokuty za správny 
delikt - porušovanie ustanovení zákona č.355/2007 Z.z. v spolupráci s oddelením 
hygieny životného prostredia a zdravia v celkovej sume 15 000 Sk 

- v rámci úradnej kontroly potravín (PD)  
- 305 kontrol (vrátane kontrol zameraných na odber 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) 
- zabezpečiť plnenie úlohy Sledovanie výživového stavu vybraných skupín 

obyvateľstva, dospelej populácie 
Odpočet plnenia: 
Plnenie úlohy spočívalo v zabezpečení 80 respondentov v 2 kategóriách (mladší, starší) muži 
a ženy, ktorým sa analyzoval 1-dňový jedálny lístok, dotazník o spotrebe potravín, pohybovej 
aktivite, klinicko- somatometrický dotazník a biochemický dotazník.  
Vypracované podklady boli v termíne do 31.12.2008 zaslané na ďalšie spracovanie na RÚVZ 
so sídlom v Banskej Bystrici. 
 
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 
Odpočet plnenia: 
V rámci tejto úlohy sa vyšetrilo 80 respondentov vykonávajúcich stredne ťažkú prácu vo veku 
od 19 do 54 rokov v rovnakom zastúpení mužov aj žien. Respondenti vyplnili dotazník 
ohľadom stravovacích návykov a pohybovej aktivity, jednodňový jedálny lístok bol 
vyhodnotený pomocou programu Alimenta. Na základe anamnestických údajov, hodnôt 
krvného tlaku, antropometrických údajov a výsledkov vyšetrení odobratej  kapilárnej krvi na 
cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy a krvný cukor sa u každého respondenta určilo 
kardiometabolické riziko. Následné individuálne poradenstvo face to face bolo zamerané na 
ozdravenie výživy a životného štýlu u respondentov s konečným cieľom zníženia ich 
kardiometabolického rizika.    
 
4.  Podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 

nutričných  látok 
- pri výkone ŠZD v ZSS (nemocničné kuchyne, domovy dôchodcov a domovy sociálnej 

starostlivosti, liečebne, kúpele, rehabilitačné zariadenia, závodné kuchyne) dôsledne 
kontrolovať pestrosť jedálnych lístkov, dodržiavanie nutričných hodnôt podávanej 
stravy 

Odpočet plnenia: 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sú prevádzkovateľom ústne formulované 
odporúčania na zlepšenie pestrosti jedálnych lístkov. 
 
5.  Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo výžive  

- pri výkone ŠZD a PD sa zameriavať na  dodržiavanie výživových odporúčaných 
dávok v sledovaných zariadeniach 
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Odpočet plnenia: 
V hodnotenom období sa úloha neplnila, nebola zapracovaná do Plánu úradnej kontroly 
potravín.  
 
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 
- vypracovať plán odberu vzoriek, zabezpečiť ich odber a vyhodnotenie výsledkov 
- kontrola systémov správnej výrobnej praxe 
- venovať zvýšenú pozornosť označovaniu potravín 

Odpočet plnenia: 
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, oddelením hygieny výživy bol vypracovaný plán 
odberu vzoriek, ktorý tvoril súčasť Plánu úradnej kontroly potravín. Tento plán zahŕňal aj 
odber vzoriek epidemiologicky rizikových potravín, potravín na osobitné výživové použitie, 
vrátane potravín pre celiatikov, fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti 
a výživové doplnky,  súčasťou kontrol je aj označovanie potravín.  
Epidemiologicky rizikové potraviny spolu odobratých 315 vzoriek:  
a) lahôdkárske výrobky: 117 vzoriek zo 120 plánovaných, 4 nevyhoveli v mikrobiologických 

ukazovateľoch (Listeria monocytogenes, kvasinky, koliformné baktérie) a 24 
v chemických ukazovateľoch (pre mierne prekročenie pH a 1 pre prekročenie hodnoty 
konzervačnej látky), 

b) cukrárske výrobky: 118 vzoriek zo 120 plánovaných, nevyhovelo 16 vzoriek cukrárskych 
výrobkov v mikrobiologických ukazovateľoch pre prekročenie koliformných baktérií, 
kvasiniek a v 1 vzorke pre  nález Staphylococcus aureus, 

c) zmrzlina: 80 vzoriek z 80 plánovaných, nevyhovelo 12 vzoriek zmrzliny pre prekročenie 
počtu koliformných baktérií a kvasiniek 

Monitorovacie programy: 
detská a dojčenská výživa na mliečnom základe 10 vzoriek, všetky vyhoveli 
mikrobiologickým požiadavkám 
Výživové doplnky:  
a) tablety, prášky, dražé, kapsuly, želé, tekuté prípravky: 2 vzorky, obidve vyhoveli  
b) bylinné čaje z liečivých bylín, zmesi ako výživové doplnky: 2 vzorky, obidve vyhoveli 
Nedostatky v označovaní potravín neboli zistené. 
Dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe sa kontroluje takmer pri každom výkone úradnej 
kontroly potravín, nedostatky sú zisťované hlavne v nedostatočne prehľadnom evidovaní 
jednotlivých kritických kontrolných bodov. Na základe zistení sa pridelí sledovanému 
ukazovateľu určitý počet bodov a zariadenie sa tak zaradí do stupňa epidemiologickej 
rizikovosti, čo určí frekvenciu kontroly. 
        
7.  Presadzovať preventívne opatrenia v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 

zameraním na alergény a zakázané látky 
- sledovať označovanie kozmetických výrobkov 

Odpočet plnenia: 
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, oddelenie hygieny výživy je zapojené do plnenia tejto 
úlohy s cieleným sledovaním na alergény a zakázané látky v kozmetických výrobkoch.  
Kontroly zamerané na odber vzoriek boli vykonávané podľa harmonogramu na výkon 
štátneho zdravotného dozoru na rok 2008, súčasťou každej kontroly zameranej na odber 
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vzoriek kozmetických výrobkov je aj kontrola označovania. Pri kontrolách označovania 
kozmetických výrobkov neboli zistené nedostatky.   
V mesiaci apríl bolo odobratých 6 vzoriek kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným 
žiarením pre deti a dospelých na stanovenie UV filtrov. Podľa výsledkov analýz boli všetky 
vyšetrované vzorky v súlade s nariadením vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Správa z výkonu  štátneho 
zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami na ochranu pred slnečným žiarením bola 
zaslaná na ÚVZ SR v termíne do 30.07.2008. 
V mesiaci máj boli odobraté 3 vzorky kozmetických výrobkov pre deti a dospelých - zubné 
pasty na stanovenie fluoridov a dietylénglykolu. Podľa výsledkov analýz boli všetky 
vyšetrované vzorky v súlade s nariadením vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Správa z výkonu  štátneho 
zdravotného dozoru nad zubnými pastami bola zaslaná na ÚVZ SR v termíne do 30.07.2008. 
V mesiaci júl bol zabezpečený odber 5 vzoriek kozmetických výrobkov pre dospelých 
s obsahom ostatných konzervačných látok (kyselina sorbová, kyselina benzoová a kyselina 
salicylová), súčasťou analýzy bolo aj mikrobiologické vyšetrenie. Výkonom štátneho 
zdravotného dozoru bolo zistené, že legislatíve v sledovaných ukazovateľoch 
(mikrobiologické ukazovatele, fyzikálno-chemické ukazovatele a označovanie) vyhoveli 
všetky odobraté vzorky. Správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými 
výrobkami pre dospelých s obsahom ostatných konzervačných látok bola zaslaná na ÚVZ SR 
v termíne do 30.11.2008. 
Ďalej bol vykonaný monitoring výrobkov (nanotechnológie a nanomateriály). Výkonom 
štátneho zdravotného dozoru - monitoring výrobkov deklarujúcich použitie nanomateriálov, 
nanočastíc a nanotechnológie pri výrobe kozmetických výrobkov bol vykonaný v 22 
zariadeniach s predajom a distribúciou kozmetických výrobkov, pri ktorých sa zistil predaj 3 
rovnakých druhov kozmetických výrobkov od jedného výrobcu. Správa z výkonu  štátneho 
zdravotného dozoru – monitoring výrobkov deklarujúcich použitie nanomateriálov, 
nanočastíc a nanotechnológie pri výrobe kozmetických výrobkov bola zaslaná na ÚVZ SR 
v termíne do 31.10.2008.  
V mesiaci november bol vykonaný odber 4 vzoriek vonnej kozmetiky na stanovenie 
potenciálnych alergénov. Podľa výsledkov analýz boli všetky vyšetrované vzorky v súlade 
s nariadením vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické 
výrobky v znení neskorších predpisov. Správa bude zaslaná v termíne do 15.01.2009 na ÚVZ 
SR. 
 
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, mykotoxíny 
s osobitným zreteľom na potraviny na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre 
dojčatá a malé deti a epidemiologicky rizikové druhy potravín 
- vypracovať plán odberu vzoriek, zabezpečiť ich odber a vyhodnotenie výsledkov 

Odpočet plnenia: 
Odobraté boli potraviny pre malé deti: 
a) na obsah dusičnanov a dusitanov (mesačne vždy po 5 vzoriek) - spolu 60 vzoriek bez 

zistenia prekročenia hodnoty dusičnanov, pre dusitany platí naďalej len monitoring 
b) na obsah mykotoxínov - 5 vzoriek zaslané na RÚVZ so sídlom v Poprade 
c) dusičnany a dusitany - 60 vzoriek dusičnany neprekročené, dusitany len monitoring 
d) kumarín - 1 vzorka zaslaná na ŠVPÚ v Dolnom Kubíne 
e) na obsah reziduí na ochranu rastlín - 2 vzorky zaslané na ÚVZ SR, vzorky vyhoveli 
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f) akrylamid - 1 vzorka zaslaná na RÚVZ so sídlom v Žiline - odber zabezpečil RÚVZ so 
sídlom v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia krajskej odborníčky v hygiene výživy.  

 
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“ 
- zabezpečiť realizáciu úloh podľa hlásení informačných systémov Spoločenstva 

Odpočet plnenia: 
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, oddelenie hygieny výživy sa podieľa na zabezpečovaní 
úloh v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva v oblasti zdraviu škodlivých potravín (RAPID) 
a kozmetických výrobkov (RAPEX) len formou kontrol, k 31.12.2008 bolo vykonaných:  

35 kontrol (RAPID) 
769 kontrol (RAPEX). 

Počas kontrol nebol zistený predaj žiadneho výrobku uvedeného v hlásení RAPEX ani 
RAPID. 
 
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 
- zabezpečiť vkladanie údajov do systému ISÚVZ 

Odpočet plnenia: 
V rámci informačného systému ISÚVZ (Kontrola a ochrana zdravej výživy) sú vkladané 
údaje z výkonu kontrol, odberu a vyhodnotenia kvality vzoriek ako aj nové zariadenia. 
Systém bol ku koncu roka 2008 aktualizovaný a doplnený, v januári 2009 bude vykonané 
školenie. Informačný systém pre kozmetické výrobky zatiaľ nie je k dispozícii. 
 
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 

Odpočet plnenia: 
Úloha sa zatiaľ oddelením hygieny výživy plní v spolupráci s oddelením podpory zdravia a 
poradenského centra, ktoré spracúva údaje o množstve prijatých živín podľa 1-dňového 
jedálneho lístka, o frekvencii spotreby potravín, údaje o pohybovej aktivite, klinicko-
somatometrických ukazovateľoch a biochemických ukazovateľoch vyšetrenej kapilárnej krvi  
v programe Alimenta z 80 dotazníkov k úlohe „Sledovanie výživového stavu obyvateľstva 
SR“.  

 
B. OBLASŤ OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 

Na uvedenej úlohe RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa nepodieľa 
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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 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých úrovniach 

spoločnosti na roky 2006-2010 
- 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, drogová závislosť, 
prevencia úrazovosti ...) 

- metodicky usmerňovať celospoločenské regionálne aktivity 
Odpočet plnenia: 
Individuálne poradenstvo založené na vedeckých dôkazoch v poradni zdravia bolo poskytnuté 
385 klientom v základnej poradni zdravia a 34 klientom v poradni pre HBsAg pozitívne 
rodiny. Pozitívne ovplyvňovanie spôsobu života bolo realizované aj 39 prednáškami, 9 
besedami. V regionálnej tlači a miestnych internetových portáloch bolo uverejnených 24 
príspevkov, 2 rozhlasové relácie a v 10 prípadoch bola zabezpečená názorná propagácia 
v priestoroch RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote. V rámci prevencie detskej úrazovosti 
bola zabezpečená distribúcia letákov do 33 zariadení. V závere roka sa realizovala výchovná 
akcia pre žiakov základných a stredných škôl „Hrou proti AIDS“ panelovým systémom 
interaktívne so vstupným a výstupným vedomostným dotazníkom, celkovo sa zúčastnilo 293 
žiakov deviatych ročníkov a študentov prvých ročníkov SOU, SOŠ a gymnázia.  
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu  u vybraných 

skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia  
- zapojiť sa do preventívnych programov rozpracovaných na národnej úrovni 
- pripraviť preventívne programy na regionálnej úrovni, zohľadňujúce špecifiká 

zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraných komunít 
Odpočet plnenia: 
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote je gestorom projektu „Register a intervencia v rodinách 
chorých hospitalizovaných na cievne choroby mozgu“. Cieľom projektu je znížiť riziko 
rozvoja kardiovaskulárnych chorôb u priamych príbuzných pacientov s prekonanou cievnou 
mozgovou príhodou v mladom veku. V súlade s vyhlásenými plánom projektov a programov 
na rok 2008 vyhlásených na národnej úrovni je RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote je 
zapojený do troch projektov na národnej úrovni.  
 
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 s využitím všetkých 
dostupných masmediálnych prostriedkov 
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Odpočet plnenia: 
Individuálne poradenstvo založené na vedeckých dôkazoch v poradni zdravia bolo poskytnuté 
382 klientom v základnej poradni zdravia a 34 klientom v poradni pre HBsAg pozitívne 
rodiny. Pozitívne ovplyvňovanie spôsobu života bolo realizované aj 39 prednáškami, 9 
besedami. V regionálnej tlači a miestnych internetových portáloch bolo uverejnených 24 
príspevkov, 2 rozhlasové relácie a v 10 prípadoch bola zabezpečená názorná propagácia 
v priestoroch RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote. V rámci prevencie detskej úrazovosti 
bola zabezpečená distribúcia letákov do 33 zariadení. V závere roka sa realizovala výchovná 
akcia pre žiakov základných a stredných škôl „Hrou proti AIDS“ panelovým systémom 
interaktívne so vstupným a výstupným vedomostným dotazníkom, celkovo sa zúčastnilo 293 
žiakov deviatych ročníkov a študentov prvých ročníkov SOU, SOŠ a gymnázia.  
 
4. Pripraviť Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 

- pripraviť regionálny projekt na zvýšenie zdravotného uvedomenia rómskej populácie 
Odpočet plnenia: 
Od 01.04.2008 sa zabezpečuje pokračovanie plnenia projektu „Program podpory zdravia pre 
znevýhodnenú komunitu žijúcu v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach“. 
Program je realizovaný prostredníctvom komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej 
výchovy - 2 asistenti a 1 koordinátor. Ich úlohou je sprostredkovávať komunikáciu, zvyšovať 
informovanosť a šíriť zdravotnú výchovu medzi RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, 
všeobecným lekárom, pediatrom, gynekológom a komunitou v súlade s odsúhlasenou 
metodikou. Traja komunitní pracovníci pôsobia v  9 osadách v okrese Rimavská Sobota. 
Úlohy plnia podľa týždenných plánov práce, ktoré sa hodnotia v mesačných hodnotiacich 
správach zasielajúcich gestorovi programu. 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory 

zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
- realizovať hodnotenie efektívnosti realizovaných preventívnych programov podpory 

zdravia v súlade s vytvoreným jednotným systémom pre hodnotenie kvality, dopadu a 
efektívnosti 

Odpočet plnenia: 
Jednotný systém hodnotenia kvality nebol ÚVZ SR vypracovaný. V rámci plnených aktivít 
podpory zdravia sa efektívnosť poradenstva sleduje a hodnotí pravidelne vo výročných 
správach raz ročne sledovaním zmien hodnotených parametrov klientov. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 

- sledovať vývoj demografických a dostupných zdravotných parametrov obyvateľov 
regiónu, hodnotiť a analyzovať výstupy z poradne zdravia 

Odpočet plnenia: 
Priebežne podľa dostupných zdrojov (ÚZIS, ŠÚ) sa sleduje demografický vývoj a zdravotný 
stav obyvateľov regiónu, podľa získaných údajov sa zostavuje interná publikácia s názvom: 
„Demograficko -zdravotný vývoj obyvateľov regiónu“. Hodnotenie a analýza výstupov 
z testu zdravého srdca sa vykonáva priebežne. V rámci plnenia úlohy „Sledovanie výživového 
stavu obyvateľstva vybraných vekových skupín dospelej populácie“ sa vykonalo kompletné 
vyšetrenie a analýza stravovacích návykov u 80 respondentov vykonávajúcich stredne ťažkú 
prácu podľa určených vekových kategórií. 
 
7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 

- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia  
- študentov verejného zdravotníctva 
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- 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 
Odpočet plnenia: 
Boli realizované prednášky v tematike prvej pomoci určené pre pracovníkov SBS 
a opatrovateľky SČK. Uskutočnilo sa školenie pracovníkov v poľnohospodárstve o jedoch, 
tiež jedno školenie o chemickej ochrane rastlín. V rámci vzdelávania vlastných zamestnancov 
sa 3 zúčastnili školenia k projektu „Hrou proti AIDS“ kde získali certifikáty. V marci roku 
2008 bol ukončený II. cyklus  projektu „Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“ určený pre 
seniorov. Celkovo sa vyškolilo a získalo certifikát 5 účastníkov. 
 
8. 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 rámci pripomienkového konania prispieť k príprave návrhu zákona 

Odpočet plnenia: 
Po prijatí zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia boli spracované pripomienky 
k problematickým zneniam jednotlivých ustanovení a zaslané na ÚVZ SR. 
 
9. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 s harmonogramom 

plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
- zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z RPÚVZ podľa určeného harmonogramu 

Odpočet plnenia: 
RPÚVZ s harmonogramom nebol vypracovaný, postupuje sa v súlade s vyhlásenými 
Programami a projektmi na uvedené roky. V rámci oddelenia podpory zdravia a poradenských 
centier sa vedie len jednotná evidencia výkonov. 
 
10. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 

- zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z vypracovaného NPPO a N 
Odpočet plnenia: 
NPPO a N bol prijatý, časť bola zapracovaná do plánu práce a to v rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v oblasti spoločného stravovania (dôsledne 
dbať na dodržiavanie súčasných poznatkov o výžive - súlad s OVD pre obyvateľstvo SR). Na 
celoslovenskú realizáciu sa pripravil metodický postup pre realizácia samotného projektu 
Monitorovanie stravovacích zvyklostí detskej populácie vo veku od 4 do 19 rokov na roky 
2009 - 2013 pod gestorstvom RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.  
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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. 
 
ÚLOHY 
6. 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 vzdelávania zamestnancov pracujúcich s deťmi zabezpečiť prípravu cyklu 

vzdelávacích aktivít v problematike zásad racionálnej výživy pre vedúcich 
pracovníkov zariadení spoločného stravovania 

- realizovať pripravené vzdelávacie aktivity 
- v rámci starostlivosti o deti v rodine a o deti mimo vlastnej rodiny zabezpečiť 

vhodnou formou informovanosť rodičov a pracovníkov náhradnej výchovy 
v problematike zásad racionálnej výživy detí, o nových druhoch potravín a o rizikách 
vyplývajúcich z nezdravej výživy 

Odpočet plnenia: 
Vzdelávacie aktivity sa vykonávajú v rámci odbornej prípravy pre získanie odbornej 
spôsobilosti v zariadeniach spoločného stravovania, spolupracuje sa s metodičkami pre 
spoločné stravovanie v rámci ŠKÚ pri vypracovávaní usmernení a školských receptúr. 
Informovanosť rodičov sa zabezpečuje cestou zariadení, pri výkonoch štátneho 
zdravotného dozoru sa sleduje dostupnosť jedálnych lístkov pre rodičov, ich 
aktualizácia, vyváženosť, pestrosť a správne označovanie podávaných jedál deťom 
počas dňa v zariadeniach. Podľa harmonogramu odberu vzoriek stráv sa vykonávajú 
odbery vzoriek stráv na mikrobiologickú neškodnosť, na energetickú a biologickú 
hodnotu, na NaCl a ťažké kovy. 
 
7. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy 

- pri výkone ŠZD v ZSS dôsledne kontrolovať pestrosť jedálnych lístkov 
a dodržiavanie nutričných hodnôt podávanej stravy pre deti a mladistvých, 
vrátane doplnkového stravovania 

- dôsledne kontrolovať ponúkaný sortiment z nápojových automatov a dbať na 
dodržiavanie požiadaviek zákona o verejnom zdravotníctve 

Odpočet plnenia: 
Počet kontrol v ZSS za hodnotené obdobie bolo 133, v rámci ktorých sa kontrolovala aj 
pestrosť jedálnych lístkov, nedostatky sa korigovali priamo pri kontrolách. Odobralo sa 18 
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vzoriek stravy na mikrobiológiu, energetickú a biologickú hodnotu, obsah soli a na cudzorodé 
látky a kovy. Sortiment nápojových automatov v zariadeniach pre deti bol upravený podľa 
požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z., resp. väčšia časť ich bola odinštalovaná. 
 
8. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 

- pri výkone ŠZD, predovšetkým v zariadeniach, kde nie je zabezpečené 
stravovanie detí, propagovať školský mliečny program v zmysle metodického 
usmernenia MŠ SR č. 14/2005-R 

- kontrolovať dodržiavanie hygienických požiadaviek pre manipuláciu 
s mliečnymi výrobkami 

- viesť evidenciu o počtoch zariadení a detí realizujúcich mliečny program 
Odpočet plnenia: 
Na 13 školách sa školský mliečny program realizuje formou podávania mliečnych desiat. Pre 
zdôraznenie významu mliečnych výrobkov pre rastúci detský organizmus sa realizovala 
beseda so žiakmi na jednej základnej škole v okrese Rimavská Sobota. V rámci výkonu 
štátneho zdravotného dozoru neboli zistené nedostatky v dodržiavaní hygienických 
požiadaviek pre manipuláciu s mliečnymi výrobkami. Evidencia mliečnych desiat sa 
vykonáva.   
 
9. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 

- na pitný režim detí v kolektívnych zariadeniach preferovať pitnú vodu, 
doporučiť prevádzkovateľom zariadení inštaláciu fontániek na pitnú vodu a 
automaty na pitnú vodu kde chýba voda zodpovedajúcej kvality 

- priebežne usmerňovať pracovníkov pracujúcich s deťmi na potrebu ponuky 
vhodných nápojov 

- v školských bufetoch propagovať predaj minerálnych vôd a kvalitných     
- ovocných a zeleninových štiav, znížiť dostupnosť sladených nealkoholických 

nápojov 
Odpočet plnenia: 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa sledujú aj podmienky a dodržiavanie pitného 
režimu detí podľa druhu zariadenia. Dôležitosť pitného režimu a vhodnosť nápojov bola 
spropagovaná v článku pre celoštátny školský časopis. 
 
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 
10. Podporovať napĺňania bodov  vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 

závislostiam 
- zvýšiť informovanosť verejnosti regiónu o problematike abúzu a drogových  

závislostiach 
- podieľať sa na realizácii preventívnych programov pre nelegálne a legálne drogy 

v skupine detí a mládeže do 18 rokov veku 
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Odpočet plnenia: 
Informovanosť verejnosti v problematike hlavne fajčenia a abúzu alkoholu sa realizuje 
v súlade s kalendárom výročných dní Svetovej zdravotníckej organizácie uverejňovaním 
článkov v printových médiách regiónu. Na požiadanie sa realizujú výchovno-vzdelávacie 
akcie v problematike prevencie fajčenia a alkoholu hlavne na základných školách. Samostatne 
sa hodnotí problematika fajčenia - zákona na ochranu nefajčiarov, kde sa mesačne hlásia 
počty kontrol a udelených sankcií. 
 
11. 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 
- vykonávať epidemiologický zber údajov podľa pokynov gestorov v rámci SR 

vyškolenými anketármi 
Odpočet plnenia: 
Za hodnotené obdobie sa úloha nerealizovala. 
 
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  

- participovať na príprave návrhu v pripomienkovom konaní 
Odpočet plnenia: 
Požiadavka spracovateľa nebola uplatnená. 
 
2. Predložiť návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku 

- na požiadanie predložiť pripomienky k návrhu predloženého materiálu 
Odpočet plnenia: 
Požiadavka spracovateľa nebola uplatnená. 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 

kontrolných inštitúcií 
- zabezpečiť systematickú kontrolu dodržania zákona o ochrane nefajčiarov 

v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ŠZD, zabezpečiť hlásenie porušení zákona 
a vykonané nápravné opatrenia v štvrťročných intervaloch 

Odpočet plnenia: 
Súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa druhu zariadení je aj kontrola 
dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov, prehľad výkonov sa sleduje a hodnotí 
v mesačných intervaloch, správy sa posielajú na ÚVZ SR. Celkový počet vykonaných kontrol 
za všetky oddelenia RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote je 908, počet priestupkov riešených 
pokarhaním 3.  
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4. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2006 

- aktívne sa zapojiť do realizácie súťaže pre fajčiarov aj so zorganizovaním okresného 
kola s vyhodnotením výhercov 

- dlhodobo monitorovať stav nefajčenia u účastníkov súťaže a vytvoriť podmienky, 
v prípade potreby pre aktívne poradenstvo 

Odpočet plnenia: 
Úloha bola splnená a hodnotená v roku 2006, napriek vytvoreniu podmienok pre aktívne 
poradenstvo účastníkom súťaže sa dlhodobý efekt zanechania fajčenia u 17 súťažiacich 
nepodarilo dosiahnuť. 
 
5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 

- aktívne sa zapojiť do realizácie súťaže pre fajčiarov aj so zorganizovaním okresného 
kola 

- vytvoriť podmienky pre dlhodobý monitoring a podmienky pre podporu nefajčenia 
u prihlásených účastníkov 

Odpočet plnenia: 
Do realizácie súťaže sa RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote zapojila aktívne, zabezpečila 
informovanosť obyvateľstva na regionálnej úrovni, vytvorili sa podmienky pre získanie 
prihlášok do súťaže. Vyhodnotenie účasti za náš región nie je k dispozícii. 
 
6. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 

- zabezpečiť účasť 2 odborných pracovníkov na školení koordinátorov 
Odpočet plnenia: 
Úloha bola splnená, pre potreby RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sú vyškolení 2 
zamestnanci s VŠ vzdelaním a 1 so SŠ vzdelaním. Priebežne sa zúčastňujú školiacich akcií 
organizovaných SZU naďalej podľa možností RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.  
 
7. Pripraviť novelu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  

- aktívne sa zapojiť do pripomienkového konania k pripravovanej novele zákona 
o ochrane nefajčiarov 

Odpočet plnenia: 
Požiadavka spracovateľa nebola uplatnená. 
 
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 
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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. 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 plnenia: 
Na rok 2008 nebol k dispozícii schválený aktuálny očkovací kalendár. Pri vykonávaní a 
kontrole očkovania sa postupovalo v súlade s očkovacím kalendárom pre rok 2007, ktorý bol 
vypracovaný ÚVZ SR v súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny pre imunizáciu a v súlade 
s Opatrením MZ SR č. OPL0406-26177/2006-OL zo dňa 13.12.2006, ktorým sa vydáva 
zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného 
zdravotného poistenia. Kontrola povinného očkovania detskej populácie v okresoch Rimavská 
Sobota a Revúca bola uskutočnená v mesiaci september 2008. Celková  zaočkovanosť  
k 30.8.2008  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  len v  jednom  obvode v okrese Rimavská Sobota, kde však reálne boli 
nezaočkované len 3 rómske deti z migrujúcich rodín (chyba malých čísel). Z iných druhov 
očkovania  u detí do 15 rokov života bolo najviac detí zaočkovaných proti chrípke - 1 983 a 
infekciám vyvolaným S. pneumoniae - 1 390. 
 
2. Vyhodnotenie zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného programu v SR. 
Odpočet plnenia: 
Výskyt ochorení v populácii, ktoré podliehajú povinnému očkovaniu sme zaznamenali u VH 
B pod č. diagnózou B 16. (2 prípady z okresu Rimavská Sobota a jeden prípad z okresu 
Revúca) a Z 22.5  (24 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 2008 bolo hlásených aj 12 prípadov na tuberkulózu pľúc. Tri 
ochorenia sme zaznamenali u dospelých žien z Tornale, Kaloše a Lenártoviec a 9 ochorení 
v epidemiologickej súvislosti (3 dospelí a 6 očkovaných detí) v rodine z  Lenártoviec 
v lokalitách s veľmi nízkym hygienickým štandardom.  
 
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 
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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. 
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 
a. vykonať kontrolu zabezpečenia analýzy pracovných rizík zamestnávateľom 
b. vykonávať kontrolu prijímania opatrení zamestnávateľom na základe zistenia 

nedostatkov v pracovnom prostredí 
c. vykonávať ŠZD nad dodržiavaním schválených technologických postupov 

a prevádzkových poriadkov 
d. vykonávať kontrolu zabezpečovania lekárskych preventívnych prehliadok 

zamestnancov a spôsob evidencie záznamov o výsledkoch lekárskych preventívnych 
prehliadok 

e. kontrolovať vedenie evidencie zamestnancov exponovaných pracovným rizikám 
Odpočet plnenia: 
Kontrola analýzy pracovných rizík bola v roku 2008 vykonaná u 76 subjektov resp. 
zamestnávateľov, z toho 37 subjektov má vyhlásené rizikové práce 3. a 4. kategórie. 
U väčšiny z uvedeného počtu subjektov bola na posúdenie predložená dokumentácia 
(posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre viac faktorov a na viacerých pracoviskách). 
V rámci analýzy pracovných rizík, bolo v roku 2008 pre subjekty z okresov Rimavská Sobota 
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a Revúca posúdených celkom 76 posudkov o riziku a 69 prevádzkových poriadkov. 
Z uvedeného počtu bolo rozhodnutím schválených 53 prevádzkových poriadkov 
vypracovaných pre prácu zamestnancov so škodlivými fyzikálnymi a chemickými faktormi na 
pracovisku. Ostatné prevádzkové poriadky obsahovou časťou nevyhovovali požiadavkám 
príslušnej legislatívy, a preto neboli schválené. Posúdenie rizika pre prácu s biologickými 
faktormi bolo vykonané u 7 subjektov v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.  
V roku 2008 neboli vydávané opatrenia na rizikových a nerizikových pracoviskách. Kontrola 
sa vykonáva v zmysle uložených termínov nariadených opatrení ešte z roku 2007.  
V súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. boli v prípade zistených nedostatkov uložené sankcie 
za porušenie ustanovení § 52 celkom 5 subjektom: 
- spoločnosti AQUAMONT spol. s r.o. Horné Saliby v prevádzke výroby stavebných 

prvkov z betónu na Ul. Školskej 244 v Rimavskej Sobote 
- spoločnosti PALIVÁ PLUS, s.r.o. Tornaľa v prevádzke skladovania a distribúcie 

čierneho uhlia, skladovania ihličnatých drevín v Tornali 
- Družstvu podielníkov Včelince,  Košická cesta, Rimavská Sobota v prevádzke 

hospodárskeho dvora v Ruminciach 
- spoločnosti REVI, s.r.o. Hnúšťa, v prevádzke spracovania surového dreva, piliarskej 

výroby a výroby drevených paliet v Hnúšti  
- spoločnosti YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o. Rimavská Sobota v prevádzke 

výroby káblových zväzkov v Rimavskej Sobote. 
V prípade menších nedostatkov zistených  v pracovnom prostredí počas výkonu štátneho 
zdravotného dozoru, boli opatrenia zaznamenané do záznamu a ich odstránenie bolo 
skontrolované v závislosti na dohodnutom termíne.  
Štátny zdravotný dozor nad pracovnými postupmi bol vykonávaný priebežne, nedostatky 
okrem 1 prípadu zistené neboli. V spoločnosti Detox s.r.o. Banská Bystrica,  prevádzka 
Rimavská Sobota bolo zistené nedodržiavanie pracovných postupov podľa schváleného 
prevádzkového poriadku. RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote v uvedenej veci konal, 
pričom prevádzkovateľ prijal okamžité opatrenia počas výkonu štátneho zdravotného dozoru. 
Následne spoločnosť predložila na schválenie prepracovaný prevádzkový poriadok a posudok 
o riziku pre prácu s chemickými faktormi a požiadala o vydanie súhlasu na zmenu 
v prevádzkovaní pracovných priestorov. Prepracovaný prevádzkový poriadok bol schválený 
a priestory boli uvedené do skúšobnej prevádzky.  
Kontrola lekárskych preventívnych prehliadok  bola vykonávaná v rámci štátneho 
zdravotného dozoru, v rámci povoľovania prevádzok (rozhodovacia činnosť), v rámci 
schvaľovania prevádzkových poriadkov u celkom 294 subjektov (rizikových a nerizikových 
pracoviskách).  
Z 52 subjektov, ktoré majú vyhlásené rizikové práce bol výkon lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k vykonávanej práci kontrolovaný u 36 subjektov.  
Pri kontrole bolo zistené, že z uvedeného počtu nemá zabezpečené lekárske prehliadky 
vykonávané lekárom pracovnej zdravotnej služby prostredníctvom pracovnej zdravotnej 
služby celkom  8 subjektov: Holz product s.r.o. Tornaľa, Hacsi Alexander Tornaľa, Fenix 
Group, s.r.o. Revúca, JAAS-Hutka Jozef, Revúca, Avimed, s.r.o. Rimavská Sobota, BB-
Staving, Ing. Kamil Borš, Rimavská Sobota, Kamenská Miriam, Bátka, Mikromex, a.s. 
Rimavská Sobota. Lekárske prehliadky zamestnávatelia zabezpečujú prostredníctvom 
obvodných lekárov. Zamestnávatelia boli upozornení na nesúlad s legislatívou, v prípade 
neodstránenia tohto nedostatku im budú uložené sankčné opatrenia.  
U ostatných subjektov, ktoré majú zazmluvnenú PZS, sú lekárske prehliadky vykonávané 
lekárom pracovnej zdravotnej služby v požadovanom rozsahu a frekvencii. 
Nedostatky pretrvávajú v hodnotení rizík práce, kde dochádza buď k stavu, keď PZS vôbec 
nehodnotia pracovné riziká, alebo hodnotenie rizík nevypracujú v zmysle príslušnej 
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legislatívy. Najmä vo veľkých závodoch s rizikovými prácami a viacerými faktormi rizika 
PZS nepoznajú pracovné podmienky v rozsahu, ktorý by im umožňoval vykonať hodnotenie 
rizík a zrejme pri určitom počte zazmluvnených subjektov nie je k tomu ani časový priestor.  
Vhodným riešením by mohlo byť vytvorenie vlastných pracovných zdravotných služieb, ktoré 
by sa venovali výlučne problematike dozorovaného závodu. Výkon PZS v takýchto závodoch 
sa stáva pre samotnú PZS nezaujímavý, resp. dochádza k rozviazaniu uzavretých zmlúv. 
Naopak u drobných zamestnávateľov, u ktorých sa pracovné riziká nevyskytujú a nie je 
potrebné vykonávať preventívne lekárske prehliadky, PZS sú zazmluvnené, pričom 
nevykonávajú žiadnu činnosť.   
Nedostatky boli zistené vo vedení evidencie záznamov o výsledkoch lekárskych 
preventívnych prehliadok - evidencia sa vedie, ale je neúplná. U subjektov, kde bola 
vykonaná kontrola, boli zamestnávatelia upozornení na nedostatky. 
Kontrola vedenia evidencie zamestnancov exponovaných pracovným rizikám podľa § 31 ods. 
7 zákona č. 355/2007 Z.z. v prevádzkach sa vykonáva v rámci výkonu štátneho zdravotného 
dozoru. Vo vedení evidencie sú nedostatky, nie je vedená podľa náležitostí uvedených napr. 
v § 12 nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri 
práci, § 11 nariadenia vlády SR 555/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 
115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciu hluku. Evidencia sa vedie väčšinou len 
na personálnych oddeleniach firiem a je obmedzená len na zoznam zamestnancov, ktorí 
pracujú na rizikových pracoviskách. Problémy sú aj s uchovávaním evidencie a jej 
odovzdávaním orgánu verejného zdravotníctva po ukončení činnosti.  
 
5. 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 ŠZD v zmysle odborného usmernenia  
- prijímanie opatrení na základe zistených nedostatkov voči zamestnávateľom 

Odpočet plnenia: 
V roku 2008 bolo v zmysle odborného usmernenia skontrolovaných 336 subjektov, u ktorých 
bol z výkonu štátneho zdravotného dozoru napísaný záznam. Z toho sa v 37 prípadoch jednalo 
o rizikové pracoviská. 
Pretože sa opatrenia v roku 2008 subjektom neukladali, boli ukladané sankcie alebo sa zistené 
nedostatky riešili v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. 
Počet uložených opatrení 0, sankcií 9. 
V roku 2008 boli uložené sankcie nasledovným subjektom:  
- spoločnosti AQUAMONT, spol. s r.o. Horné Saliby v prevádzke výroby stavebných 

prvkov z betónu na Ul. Školskej 244 v Rimavskej Sobote - za správny delikt na úseku 
verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 40 písm. b), c), d) a písm. e) zákona č.355/2007 
Z.z. 

- spoločnosti PALIVÁ PLUS, s.r.o. Tornaľa v prevádzke skladovania a distribúcie čierneho 
uhlia, skladovania ihličnatých drevín v Tornali - za správny delikt na úseku verejného 
zdravotníctva podľa § 57 ods. 40 písm. b), c), d) a písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. 

- spoločnosti AGE Slovensko, s.r.o. Veľký Ďur, v prevádzke „Družstvo podielníkov 
Včelince, Košická cesta, Rimavská Sobota, hospodársky dvor Rumince“ - za správny 
delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 29 písm. g), h) a písm. i) zákona č. 
355/2007 Z.z. 
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- Dušanovi Trochovi v prevádzke drevovýroby - spracovanie mäkkého dreva na stavebné 
rezivo v Gemerskom Jablonci za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 
57 ods. 40 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. 

- spoločnosti DREVOP NITRA, s.r.o. Nitra, v prevádzke drevovýroby – spracovania 
guľatiny mäkkého dreva na rezivo v Rimavskej Bani za správny delikt na úseku verejného 
zdravotníctva podľa § 57 ods. 40 písm. b), zákona č. 355/2007 Z.z. 

- Družstvu podielníkov Včelince, Košická cesta, Rimavská Sobota v prevádzke hospodársky 
dvor v Ruminciach za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 40 
písm. d), e) a písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. 

- spoločnosti Drevopa, s.r.o. Hačava v prevádzke prírezovne - pílenia dreva a výroby paliet 
v Tisovci za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 40 písm. b) 
zákona č. 355/2007 Z.z., 

- spoločnosti REVI, s.r.o. Hnúšťa, v prevádzke spracovania surového dreva, piliarskej 
výroby a výroby drevených paliet v Hnúšti za správny delikt na úseku verejného 
zdravotníctva podľa § 57 ods. 40 písm. b), c), d), e) a k) zákona č. 355/2007 Z.z. 

- spoločnosti YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o. Rimavská Sobota v prevádzke 
výroby káblových zväzkov v Rimavskej Sobote za správny delikt na úseku verejného 
zdravotníctva podľa § 57 ods. 40 písm. b) a písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z.. 

 
6. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby 

zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov 
v súvislosti s prácou.  
- vykonávať dozor nad zabezpečovaním pracovnej zdravotnej služby u podnikateľských 

subjektov 
- dohľad nad spôsobom zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby - rozsah tímu, 

spôsobom zabezpečenia služby - vlastné dodávateľské 
- dohľad nad spôsobom zabezpečovania analýzy rizík v pracovnom prostredí 

Odpočet plnenia: 
PZS u podnikateľských subjektov je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Vlastnú PZS 
nemá žiadny závod (okrem nemocníc NsP Revúca - Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., 
NsP Revúca a Nemocnice a polikliniky, n.o. Bratislava, Všeobecná nemocnica Rimavská 
Sobota).  
Najčastejšie v nami dozorovanom regióne sú zazmluvňované najbližšie PZS - PZS 
Medicentrum, Pavel Slanina s.r.o. Rimavská Sobota, PZS  Profmed s.r.o. Lučenec, PZS - 
Revúcka medicínsko-humanitná, n.o. NsP Revúca, PZS ROMED, s.r.o., Gemerská Poloma. 
Ostatné PZS sú zazmluvňované skôr sporadicky (TeamPrevent, s.r.o. Bratislava, ProCare, a.s. 
Bratislava), väčšinou u spoločnosti firiem s nadregionálnom pôsobnosťou.  
Problémy nastávajú aj pri zabezpečovaní analýzy rizík. PZS ich väčšinou nezabezpečujú. 
Vykonávanie LPP sa neriadi výsledkom posúdenia rizík, resp. nekorešponduje s ich závermi. 
Frekvencia výkonu LPP je zachovávaná podľa kategórie rizík - v niektorých prípadoch sa 
LPP vykonávajú aj nad rámec vo vzťahu k frekvencii. Uchovávanie záznamov sa neriadi 
usmerneniami zákona č. 355/2007 Z.z. 
PZS si vykonávajú audit pracovísk, hodnotenie rizík často chýba, nepodieľajú sa na šetrení 
suspektných chorôb z povolania, nespolupracujú s RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote. 
Z celkového počtu evidovaných 52 rizikových pracovísk má PZS zabezpečenú celkom 45 
subjektov. Väčšina subjektov s počtom zamestnancov nad 19 má PZS zabezpečenú. 
U ostatných subjektov sa jedná o firmy s počtom zamestnancov do 19, u ktorých niektorí 
majú zabezpečenú PZS, pričom vo väčšine prípadov z charakteru vykonávanej činnosti im 
nevyplýva povinnosť hodnotiť riziká a absolvovať LPP (jedná sa najmä o kancelárie, 
obchodné prevádzky, služby) a zdravotnícke zariadenia, ktorých zamestnanci nevykonávajú 
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rizikové práce a preto by si mohli PZS zabezpečiť vlastnými zamestnancami vrátane lekární, 
napriek tomu majú zazmluvnenú PZS. V regióne chýba obsadenie funkcie „lekára a asistenta“ 
podľa § 26 zákona 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 140/2008 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
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 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. 
- sledovať kvalitu pitnej vody v školských a predškolských zariadeniach 

a v telovýchovných zariadeniach slúžiacich na športovú činnosť pre deti a mládež 
- 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 30 školských a predškolských zariadení. 
V hodnotenom období bola sledovaná kvalita vody v zariadeniach s celoročnou 
prevádzkou - Prírodné jódové kúpele Číž,  Rekreačný areál Predná Hora a Krytá 
plaváreň Rimavská Sobota. Neboli zistené porušenia predpisov na ochranu zdravia 
v kvalite vôd na kúpanie. V rámci letnej rekreácie sú zriadené detské kúpaliská 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. 
- pri posudzovaní návrhov územných plánov a investičných akcií situovaných 

v blízkosti resp. priamo v obytnej zóne a v blízkosti detských zariadení dôsledne 
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požadovať predloženie zhodnotenia vplyvu stavby na životné prostredie najmä 
z hľadiska hluku 

- 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 boli uplatnené požiadavky na vypracovanie hlukovej štúdie  
a zapracovania jej záverov do návrhu územného plánu  mesta Rimavská Sobota - zmeny 
a doplnky č. 1/2007,  ako aj v stavbe „Technická infraštruktúra - kasárne Rimavská Sobota“ a 
do návrhu „Doplnok k územnému plánu Jelšava“. V roku 2008 bolo posúdených celkom 9 
územných plánov a doplnkov k územným plánom. Bolo vydaných 6 súhlasných záväzných 
stanovísk, 1 nesúhlasné, jeden návrh bol vrátený bez stanoviska a k návrhu o preskúmanie 
ÚPN VÚC BB SK neboli uplatnené požiadavky.   
Úloha sa zabezpečovala v rámci posudzovacej a rozhodovacej činnosti RÚVZ so sídlom 
v Rimavskej Sobote pri vydávaní záväzných posudkov 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   
- zamerať výkon štátneho zdravotného dozoru vo verejných vodovodoch na zdravotné 

zabezpečenie vody a jej kvalitu u spotrebiteľa. Ukladať opatrenia prevádzkovateľovi 
vodovodu pri zistení nedostatkov 

- 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 štátneho zdravotného dozoru bola vykonaná kontrola obecného vodovodu 
Slizké a štátny zdravotný dozor na úpravni vody Klenovec, Prihradzany, SLZ Hnúšťa, 
Neporadza. Z vykonaných kontrol boli prijaté opatrenia pre prevádzkovateľov vodovodov 
v zápisoch z kontroly s cieľom zlepšenia  kvality vody, najmä v ukazovateli živé organizmy 
v Rimavskosobotskom skupinovom vodovode. Ďalej bola vykonaná kontrola PHO vodných 
zdrojov v počte 33 v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. V rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru bolo vykonaných 36 kontrol u prevádzkovateľov vodovodov. 
Kontrola zdravotného zabezpečenia kvality vody sa vykonáva pri každom odbere vody. Bolo 
zaznamenané prekročenie mikrobiologických ukazovateľov na spotrebiskách Starňa, Ratková, 
Šimonovce, Hrlica, Sása, Červeňany, Šimonovce, Nová Bašta  a Tisovec a prevádzkovatelia 
boli upozornení na nízke hodnoty chlóru na spotrebiskách a nález patogénnych organizmov 
v odobratých vzorkách vôd. V opakovaných odberoch sa prekročenie ukazovateľov 
neprejavilo. V roku 2008 bolo odobratých celkom 131 vzoriek vody na laboratórne 
vyšetrenie, z toho 34 vzoriek vykazovalo mikrobiologickú závadnosť. Prevádzkovatelia 
vodovodov boli upozornení na dôsledné dodržiavanie chlórovania v 6 prípadoch, a v 10 
prípadoch bolo vydané opatrenie pre prevádzkovateľov, s tým že voda sa nesmie používať 
ako pitná, až do obnovenia jej kvality.   
V roku 2008 bol zavedený informačného systému „Kvalita vôd na kúpanie“ do praxe a 
výsledky kvality odobratých vzoriek vôd boli ukladané  do systém, vrátane kompletného 
vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v rekreačných lokalitách v roku 2008. Informácie boli 
prístupné aj verejnosti prostredníctvom www stránky ÚVZ SR.  
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4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
- 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 a 18 vzoriek v rámci ŠZD, z toho 30 vzoriek vôd bolo odobratých 
z objektov školských a predškolských zariadení. Z uvedeného počtu bolo 90 vzoriek 
odobratých v kontrolnom monitoringu a 23 vzoriek vody v preverovacom monitoringu. 
Z celkového počtu odobratých vzoriek 113 v rámci Monitoringu pitných vôd podľa výsledkov 
je 48 vzoriek nevhodných  (42,47% nevhodnosť). V 28 vzorkách vody boli prekročené 
hodnoty železa, mangánu, pH a nedostatok chlóru. V 27 vzorkách boli prekročené MH a  
NMH mikrobiologických ukazovateľov - E. coli,  Koliformné baktérie, Enterokoky a 
kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C a pri 22°C . V 11 vzorkách vody bol zistený nález 
živých organizmov a boli prekročené medzné hodnoty bezfarebných bičíkovcov. 
Vzorky sú odoberané v súlade so spracovaným Harmonogramom odberov vzoriek. 
V sledovanom období bolo odobratých 11 vzoriek vody z bazénov s celoročnou prevádzkou 
PJK Číž, Rekreačný areál Predná Hora a Krytá plaváreň Rimavská Sobota. 
Podľa výsledkov odobratých vzoriek vôd voda spĺňala požiadavky vody na kúpanie a pre 
prevádzkovateľov zariadení neboli prijímané žiadne opatrenia ohľadom nevyhovujúcej 
kvality vody v bazénoch. 
V rekreačných zariadeniach počas letnej turistickej sezóny bolo odobratých 30 vzoriek 
v prírodných kúpacích oblastiach  v rámci Monitoringu rekreačných vôd a 11 vzoriek bolo 
odobratých v umelých kúpaliskách okresov Rimavská Sobota a Revúca.  
Pre prevádzkovateľov rekreačných zariadení Teplý Vrch a Tornaľa-Králik boli dané nápravné  
opatrenia  ohľadom nevyhovujúceho stavebno-technického stavu niektorých rekreačných 
objektov s termínom do zahájenia letnej turistickej sezóny 2009. 

 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre 

potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
- 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 
 
CHARAKTERISTIKA  
Laboratóriá objektivizácie faktorov životných podmienok v zmysle zákona č. 126/2006 Z. z. 
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) 
zabezpečujú objektivizáciu, referenčné a špecializované chemické, mikrobiologické 
a biologické testovanie zložiek životného a pracovného prostredia, vrátane potravín, 
kozmetiky a predmetov bežného používania, biologického materiálu, vykonávajú 
ekotoxikologické a genotoxikologické testy a merajú fyzikálne faktory v životnom 
a pracovnom prostredí. Tieto činnosti sú súčasťou štátneho zdravotného dozoru, 
potravinového dozoru a rozhodovacej činnosti regionálnych úradov v prvom stupni a Úradu 
verejného zdravotníctva SR v druhom stupni pri odstraňovaní zistených nedostatkov podľa § 
37 zákona. Súčasťou týchto laboratórií sú národné referenčné centrá (ďalej len NRC) v oblasti 
objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia, zabezpečujúce rozvoj najnovších 
a špecializovaných metód, zber najnovších informácií vedy a výskumu a metodickú 
a legislatívnu činnosti v príslušnej špecifickej oblasti. 
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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. 
 
ÚLOHY 
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. 
- zabezpečiť vyškolenie pracovníkov pre odber materiálu k laboratórnemu testovaniu 
- zabezpečenie technického vybavenia podľa dostupnosti kapitálových výdavkov 

Odpočet plnenia: 
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote nemá vytvorené laboratórne zložky, preto sa úloha 
neplnila. Zamestnanci RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote neboli vyškolení pre odber 
materiálu k laboratórnemu testovaniu. 
Nákupy materiálov, ktoré by sa využívali pri odberoch vzoriek neboli uskutočnené 
s výnimkou nákupov realizovaných na základe listu doručeného RÚVZ so sídlom v Banskej 
Bystrici, ktorý sa týkal „zabezpečenia laboratórnych pomôcok pre odber vzoriek potravín“. 
Nakúpilo sa odberové sklo v počte 60 ks, kokteilové antikorové lyžice hlboké v počte 40 ks, 
alobalová fólia 19 kg. 
 
J. OBLASŤ  LEKÁRSKEJ  MIKROBIOLÓGIE 
 
CHARAKTERISTIKA  
Odbor lekárskej mikrobiológie prostredníctvom Národných referenčných centier vykonáva 
národnú laboratórnu surveillance prenosných ochorení, spolupracuje v medzinárodných 
sieťach pre surveillance, zúčastňuje sa na programoch SZO na eradikácii a eliminácii 
prenosných ochorení. Odbor lekárskej mikrobiológie participuje na imunizačných 
programoch laboratórnym testovaním a monitorovaním antiinfekčnej imunity proti vybraným 
prenosným ochoreniam formou imunologických prehľadov. 
 
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. 
- odber odpadových vôd  

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 (18.2., 8.4., 3.6., 
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29.7., 30.9., 25.11). Výsledky odberov podľa hodnotenia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
sú negatívne.  

 
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. 
- monitorovanie chrípky, odber biologického materiálu sentinelovými lekármi 

Odpočet plnenia: 
V mesiacoch január a február roku 2008 bol zaznamenaný 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 42 nasopharyngeálnych výterov na 
respiračné               ochorenia v súvislosti so zvýšeným výskytom chrípky v populácii 
v prvom polroku (okres Revúca 8x, okres Rimavská Sobota 34x). Vírus chrípky sa podarilo 
vykultivovať v 30 prípadoch  (okres Rimavská Sobota 22x, okres Revúca 8x).  

 
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). 

Odpočet plnenia: 
V roku 2008 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. 

Odpočet plnenia: 
V roku 2008 bolo zachytených 173 alimentárnych ochorení na salmonelovú enteritídu, z toho 
42 prípadov hlásených v okrese Revúca a 131 v okrese Rimavská Sobota. Etiologický agens: 
S. Enteritidis (132), S. Typhi murium (12), S. Infantis (4), S. Bovis morbificans (3), a po 
jednom prípade S. Arizona, S. Bareilly, S. Livingstone, S. London, S. Newport, S. Saintpaul, 
S. Virchow. Okrem sporadických prípadov a rodinného výskytu sme v sledovanom období 
zaznamenali jeden epidemický výskyt salmonelovej enteritídy u účastníkov kultúrneho 
podujatia „VENČEK“ v Ožďanoch, kde z celkového počtu 20 exponovaných ochorelo 15 
osôb (10 dospelých, z toho 3 kuchárky a 5 detí do veku 15 rokov), z toho 12 prípadov bolo 
kultivačne potvrdených (S. enteritidis) a 6 hospitalizovaných na Infekčnom oddelení v NsP 
Lučenec. Pravdepodobný faktor prenosu doma pripravovaný zákusok (venček) z domácich 
vajec. 
 
5. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce Slovenskej republiky na projekte 

Európskej skupiny pre monitorovanie meningokokov (EMGM). 
Odpočet plnenia: 
V roku 2008 sme zaznamenali meningokokovú meningitídu (N. meningitidis typ B) pri 
rodinnom výskyte troch prípadov (1 dospelý, dve deti) z obce Nandraž, kde jedno ochorenie 
skončilo úmrtím 3 ročného rómskeho dieťaťa. Okrem uvedeného rodinného výskytu bolo 
v roku 2008 hlásené ochorenie na uvedenú diagnózu u študentky z Gymnázia, ktorá sa po 
liečbe uzdravila.   
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CIELE 
Zavedenie informačného systému pre komunikáciu v systéme surveillance prenosných 
ochorení medzi Národnými referenčnými centrami a RÚVZ v SR. 
 
ÚLOHY 
6. 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 RÚVZ so sídlom 
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).  
 
Rozhodujúcim zámerom vlády bude rozvoj informatizácie systému zdravotníctva na všetkých 
úrovniach. Vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu 
informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným spôsobom napomôžu zlepšovať 
kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti bude vláda 
podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej 
eHealth stratégie. 
 
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 Slovenskej republiky. 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 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 
2. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie IS ÚVZ 

na všetkých úrovniach a vedných odboroch verejného zdravotníctva. 
Odpočet plnenia: 
IS je budovaný v zmysle usmernenia ÚVZ SR a MZ SR. 
 
Vláda bude presadzovať taký rozvoj zdravotníckeho školstva, ktorý zabezpečí primeraný počet 
kvalitne pripravených odborníkov pre všetky zdravotnícke činnosti. Prehodnotí počet 
fakultných nemocníc tak, aby sa týmto inštitúciám vrátila vážnosť zodpovedajúca ich významu 
a kvalite. 
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CIELE 
Výchova pracovníkov na úseku verejného zdravotníctva. 
 
ÚLOHY 
3. 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: 
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote bol oslovený s požiadavkou na prípravu odborného 
školenia na SZU v EPI INFO. V tomto smere boli vykonané konzultácie s MUDr. Zuzanou 
Krištúfkovou, PhD. s možným termínom uskutočnenia školenia v roku 2009.  
 
4. 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 v roku 2008 zabezpečil konzultačnú činnosť pre 2 
študentky doktorandského štúdia Trnavskej univerzity, Fakulty Verejného zdravotníctva na 
odbore epidemiológie. 
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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 hlavných 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 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 potravín nad výrobou, 
manipuláciou a umiestňovaním potravín na trh 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  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. 
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Úloha splnená. Počet  zariadení,  v  ktorých  sa  vykonávali  kontroly  v  rámci  
výkonu úradnej kontroly potravín bol 75, počet vykonaných kontrol bol 110. 
Počet  zariadení,  v ktorých  sa  vykonávali  kontroly  v rámci  výkonu štátneho zdravotného 
dozoru bol 355, počet vykonaných kontrol bol 421.  
 
• 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 vzoriek potravín, pokrmov 
a kozmetických výrobkov. 

 
• Vykonávať odber vzoriek potravín, pokrmov a kozmetických výrobkov. 

 
Úloha splnená. Celkovo bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 223 vzoriek potravín, 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami z toho: 
Epidemiologické druhy potravín:      61 (13 lahôdkárskych výrobkov, 

         18 cukrárskych výrobkov 
 30 zmrzlín) 

Pokrmy v ZSS:           15 
 
Potraviny na osobitné výživové účely  
a výživové doplnky:              21 
 
Minerálne vody, pramenité vody, balená pitná voda:  26 
 
Zmiešané druhy potravín:       81 
 
Radiačne ošetrené potraviny:         1   
 
Materiály a predmety určené na styk s potravinami:      4 
 
GMO:            1 
 
Vzorky obilia, ovocia, zeleniny na monitorovanie 
rádioaktivity životného prostredia:      13 
 
Laboratórne vyšetrené vzorky potravín a materiálov určených na styk s potravinami boli 
v zhode s všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.  

 
Celkovo bolo vyšetrených 14 vzoriek kozmetických výrobkov z toho: 
6 vzoriek na dôkaz a stanovenie konzervačných látok, 
4 vzorky na dôkaz a stanovenie ftalátov, 
4 vzorky na dôkaz a stanovenie UV filtrov. 

V 3 vzorkách kozmetických výrobkov chemickým vyšetrením ftalátov bolo zistené 
stopové množstvo látky di(2-etylhexylftalát), oznámenie bolo dňa 30.5.2008 zaslané e-
mailom ÚVZ SR Bratislava.  
11 vzoriek kozmetických výrobkov bolo v zhode so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
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• 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 

za 1. polrok 2008 bola vypracovaná k 30.6.2008 a zaslaná na ÚVZ SR Bratislava.     
 

2.  Program ozdravenia výživy obyvateľov SR. 

Cieľ úlohy 
 
Plniť opatrenia, vyplývajúce z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády 

SR č. 566 zo dňa 20.6.2001 úloha B.2).  
      

• V poradni zdravia - poradni správnej výživy zabezpečovať vyšetrenia vybraných 
parametrov u všetkých záujemcov.  
 
Úloha splnená. Vyšetrovanie vybraných parametrov sa vykonalo u 102 klientov v poradni 

zdravia.  
  
• Poskytovať individuálne poradenstvo pre občanov, ktorí o to prejavia záujem.  

 
Úloha splnená. Individuálne poradenstvo pre 102 klientov bolo poskytované 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 sa propagovali v rámci výkonu štátneho 

zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania. 
 
• Zabezpečiť vykonávanie monitorovania výživového stavu obyvateľstva SR. 
• Sledovaním vybraných parametrov populačných skupín.  
• Sledovaním dobrovoľných záujemcov v poradni zdravia. 

 
Úloha splnená. Monitoroval sa výživový stav obyvateľstva SR u vybraných skupín 

dospelej populácie so zameraním sa 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 energetickom príjme, príjme základných živín, tukov, sacharidov, bielkovín, 
vitamínov, minerálií, hrubej vlákniny, kyseliny listovej, cholesterolu zo stravy, NaCl, tekutín 
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v porovnaní s odporúčanými výživovými dávkami. Dotazníky o životospráve poskytli 
informácie o stravovacích zvyklostiach, spotrebe potravín a pokrmov, pohybovej aktivite, 
vplyve stresu na organizmus. Tiež u ostatných záujemcov sa monitoroval 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 2008 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 2008 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 223 vzoriek potravín, 

materiálov a predmetov určených na styk s potravinami z toho: 
 

Epidemiologické druhy potravín:      61 (13 lahôdkárskych  výrobkov, 
           18 cukrárskych výrobkov 
          30 zmrzlín) 
Pokrmy v ZSS:           15 
 
Potraviny na osobitné výživové účely  
a výživové doplnky:              21 
 
Minerálne vody, pramenité vody, balená pitná voda:  26 
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Zmiešané druhy potravín:       81 
 
Radiačne ošetrené potraviny:         1   
 
Materiály a predmety určené na styk s potravinami:      4 
 
GMO:            1 

 
Vzorky obilia, ovocia, zeleniny na monitorovanie 
rádioaktivity životného prostredia:      13 

 
Laboratórne vyšetrené vzorky potravín a materiálov určených na styk s potravinami boli 
v zhode s všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi 

V rámci výkonu úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikových 
potravín bolo vo výrobných prevádzkach s epidemiologickým rizikom  vykonaných 110 
kontrol. 

 
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. 

 
Úloha sa plní podľa Odborného usmernenia na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho 

zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami vydaného ÚVZ SR Bratislava. 
 

V okrese sa registruje:   
 

282 zariadení, z toho distribútori a dopravcovia:  3 
                         maloobchod:                 220 (14 lekární, 57 predajní  

                                                                                               s predajom kozmetických  
                                                                                               výrobkov, 149 predajní 
                                                                                               potravín s predajom 
                                                                                               kozmetických výrobkov) 

                      sektor služieb:                   70 
 

Celkovo bolo vyšetrených 14 vzoriek kozmetických výrobkov z toho: 
6 vzoriek na dôkaz a stanovenie konzervačných látok, 
4 vzorky na dôkaz a stanovenie ftalátov, 
4 vzorky na dôkaz a stanovenie UV filtrov. 
 V 3 vzorkách kozmetických výrobkov chemickým vyšetrením ftalátov bolo zistené 
stopové množstvo látky di(2-etylhexylftalát), oznámenie bolo dňa 30.5.2008 zaslané e-
mailom ÚVZ SR Bratislava.  
11 vzoriek kozmetických výrobkov bolo v zhode so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
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RAPEX (Systém rýchlej výmeny informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch) 
na základe 19 hlásení zo systému bolo vydaných: 
 
kozmetické výrobky 

 
* 17 oznámení pre 78 prevádzkovateľov lekární, veľkoskladov 

kozmetických výrobkov, obce a mestá  
* 18 správ týkajúcich sa vykonania opatrení na základe hlásení bolo 

zaslaných ÚVZ SR Bratislava 
 

materiály a predmety určené na styk s potravinami 
  

* 1 oznámenie pre 62 obcí a miest 
* 1 správa týkajúca sa vykonania opatrení na základe hlásenia bola zaslaná    

ÚVZ SR Bratislava. 
 

Vypracovaných bolo 5 správ:  
- celoročná správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými 

výrobkami v roku 2007  
- správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za 

obdobie január až marec 2008 
- správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za 

obdobie apríl až jún 2008 
- správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za 

obdobie júl až september 2008 
- správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za 

obdobie október až december 2008 
 

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. 
 

Úloha splnená. Bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 21 vzoriek výrobkov dojčenskej 
a detskej výživy a to: 
  3 vzorky na kontrolu množstva mykotoxínov a patulínu 

6 vzoriek na kontrolu množstva dusičnanov a dusitanov  
5 vzoriek na kontrolu množstva PCB a rezíduí prípravkov na ochranu rastlín 
1 vzorka na kontrolu množstva kumarínu 
1 vzorka na kontrolu množstva gluténu 
1 vzorka na kontrolu množstva akrylamidu 
4 vzorky výživových doplnkov na kontrolu množstva Cd, Pb, Hg. 
 

Všetky vyšetrené vzorky boli v zhode so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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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 2008 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 19 hlásení zo systému bolo vydaných: 

kozmetické výrobky 
 
* 17 oznámení pre 78 prevádzkovateľov lekární, veľkoskladov 

kozmetických výrobkov, obce a mestá  
* 18 správ týkajúcich sa vykonania opatrení na základe hlásení bolo 

zaslaných ÚVZ SR Bratislava 
 
 materiály a predmety určené na styk s potravinami 
 * 1 oznámenie pre 62 obcí a miest 

* 1 správa týkajúca sa vykonania opatrení na základe hlásenia bola zaslaná    
ÚVZ SR Bratislava. 

RAPID na základe 6 hlásení zo systému bolo vydaných: 
 

* 5 oznámení pre 107 prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, 62 
obcí a miest  

* 6 správ týkajúcich sa vykonania opatrení na základe hlásení boli zaslané 
  ÚVZ SR Bratislava 
 

C. ODBOR PODPORY ZDRAVIA 
1.Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach spoločnosti na roky 2006 – 2010. 
 
     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. 

570



     Na zvyšovanie úrovne informovanosti obyvateľstva o zdravom životnom štýle bolo 
uskutočnených 401 aktivít, pri ktorých sa využili individuálne, skupinové a hromadné metódy 
zdravotno – výchovného pôsobenia a všetky dostupné formy a prostriedky – články 
v regionálnych novinách ( 12 ), káblová televízia ( 12 ), prednášky a besedy pre cielené 
skupiny obyvateľstva ( 344 ), ako aj letáky vlastnej edície ( 7 ) a tiež letáky dodané z ÚVZ SR 
( 5 ), nástenky ( 9 ), internetová stránka RÚVZ ( 12  ). 
     V oblasti stanoveného cieľa „Starostlivosť o zdravie“ sa organizujú akcie s cieľom 
zvyšovania informovanosti obyvateľstva o ochrane, zachovaní alebo vrátení zdravia. Naďalej 
sa vykonáva individuálne poradenstvo zdravého životného štýlu. V hodnotenom období sa 
poradenstvo poskytlo 859 klientom. 
     Výchova a edukácia obyvateľov bola zameraná aj na zdravú výživu, na zlepšenie 
stravovacích návykov a na zdraviu prospešné potraviny s využitím všetkých foriem 
a prostriedkov zdravotno – výchovného pôsobenia - 232 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, obyvatelia boli informovaní o nebezpečenstve a škodlivom vplyve návykových 
látok na človeka a o možnostiach aktívnej ochrany pred  nimi ( články - 11, prednášky 
a besedy pre mládež - 12, letáky - 9). 
     Pre výchovné pôsobenie na deti, mládež aj 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 podľa vypracovaného harmonogramu sa 
inštaluje do školských zariadení v okrese. 
     V rámci činnosti „výkonného pracoviska“ drogovej prevencie, ktoré je zriadené na RÚVZ, 
sú na požiadanie záujemcov podávané informácie a poradenstvo týkajúce sa drogovej 
závislosti. V roku 2008  6 záujemcovia požiadali o poradenstvo resp. o pomoc ( 5 žien a 1 
muž). Z toho 1 klient žiadal pomoc pre seba a 5 pre iného. Najčastejšie žiadali radu resp. 
pomoc  rodičia alebo starí rodičia. 
     V oblasti prevencie úrazovosti boli na 6 základných školách vykonané besedy a boli 
distribuované 4 druhy letákov do základných škôl v okrese, do ambulancií praktických 
lekárov pre deti a dorast a na detské oddelenie NsP sv. Barbory v Rožňave. 
     V rámci cieľa č.6 „Zdravá rodina“ v 3 školách v okrese na rodičovskom združení bola 
vykonaná beseda na tému „Zdravý životný štýl“. 
     Zdravotno – výchovné aktivity sa zamerali aj na edukáciu obyvateľstva o rizikových 
faktoroch srdcovo – cievnych ochorení a nádorových ochorení s cieľom zníženia výskytu 
neinfekčných ochorení v populácii – článok v regionálnych novinách, v káblovej televízii, 
distribúcia edukačných materiálov vyhotovených odbornými pracovníkmi oddelenia podpory 
zdravia, názorná propagácia – formou nástenky umiestnenej vo vstupnej hale RÚVZ. 
     Prostredníctvom všeobecného PCOPZ sa sledovala prevalencia najzávažnejších rizikových 
faktorov neinfekčných ochorení a to spôsob stravovania, pohybová aktivita, stres, fajčenie, 
obezita, hypertenzia u klientov, ktorí navštívili všeobecné PCPOZ. Jednalo sa o  859 
obyvateľov okresu. 
     Realizovali sa zdravotno – výchovné akcie zamerané na rozvoj a propagáciu pohybovej 
aktivity obyvateľstva. 
          Naďalej sa vykonávali skupinové aktivity na zvyšovanie pohybovej aktivity 
obyvateľstva. Raz týždenne od 16.00 – 17.00 hod. sa usporadúvajú aktivity v priestoroch 
RÚVZ. Akcií sa zúčastnilo 467 záujemcov z radov dospelých a zabezpečuje ju externý 
rehabilitačný pracovník. 
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     Na rozvoj a propagáciu pohybu obyvateľstva bolo spolu realizovaných 316 zdravotno – 
výchovných aktivít. 
     Pre zamestnancov RÚVZ na rozšírenie a zintenzívnenie pohybovej aktivity a na 
kompenzáciu duševného a pracovného zaťaženia  sú vytvorené podmienky na pohybovú 
činnosť. Je vyčlenená osobitná miestnosť s cvičebným náradím, ktoré je možné denne 
využívať. Celkovo bola pracovníkmi RÚVZ využitá 85-krát. 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia. 
       
      ● Na zvýšenie zdravotného uvedomenia obyvateľstva sa využívajú všetky dostupné formy 
a prostriedky zdravotno – výchovného pôsobenia ( články v médiách, informácie v infotexte, 
webová stránka RÚVZ a zdravotno – výchovný materiál, atď.) 
     ● Prostredníctvom všeobecného a špecializovaných  PCOPZ sa monitorujú u klientov 
rizikové faktory zdravia vyplývajúce z nesprávneho životného štýlu. V roku 2008 PCOPZ 
navštívilo 1491 klientov, všeobecné PCOPZ  859 a špecializované PCOPZ 632  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. 
 
     V roku 2008 sa organizovalo 1218 zdravotno – výchovných akcií pre obyvateľov, ktoré 
boli zamerané na zdravý spôsob života. 
 
4. Pripraviť a realizovať komplexný program Podpory zdravia znevýhodnených skupín 
populácie. 
 
     Úloha sa v roku 2008 realizuje od 1.4.2008 na základe vypracovaného a schváleného 
„Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na Slovensku na roky 2007 – 
2008“. Gestorom programu je ÚVZ SR. 
     V okrese Rožňava sa program realizuje prostredníctvom 3 komunitných pracovníkov 
v oblasti zdravotnej výchovy v 4 rómskych osídleniach od 13.3.2007 a to segregovanom 
rómskom osídlení v Krh. Podhradí (680 obyvateľov), v separovanom rómskom osídlení 
v Roštári ( 240 obyvateľov), v Slavošovciach (170 obyvateľov) a v Slavci (110 obyvateľov). 
Od 1.8.2007 sa začal program realizovať aj v separovanom rómskom osídlení v Brzotíne, ale 
obyvatelia odmietli tento program realizovať v ich osade resp. spoluprácu s tým, že oni 
udržiavajú poriadok vo svojich príbytkoch i v okolí a nepotrebujú žiadne odporúčania 
týkajúce sa zdravia  a zdravého spôsobu života.  
      Od 1.6.2008 sa program realizuje aj v segregovanom rómskom osídlení v Dobšinej ( počet 
obyvateľov cca 423 ). Boli zabezpečené administratívne, technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie realizácie programu aj v tomto rómskom osídlení.    
     Prednosta MsÚ v Dobšinej a príslušní zdravotnícki pracovníci ( praktickí lekári pre 
dospelých a deti, odborný lekár gynekológ a stomatológ ) boli listom regionálnej hygieničky 
vyzvaní k spolupráci pri realizácii programu a oboznámení s programom. 
     V mesiacoch august – október 2008 sa vykonal monitoring zdravotného stavu a životného 
štýlu vybraných rómskych obyvateľov v Dobšinej a to antropometrické a biochemické 
vyšetrenie podľa Testu zdravé srdce, prostredníctvom 2 odborných pracovníkov všeobecného 
PCOPZ a za spoluúčasti 3 komunitných pracovníkov  ZV – asistentov. Celkovo bolo 
vyšetrených 121 respondentov, 26 mužov a 95 žien vo veku 18 – 65 rokov. 
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     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 aj s listom 
regionálnej hygieničky boli doručené komunitnými pracovníkmi ZV príslušnému 
ošetrujúcemu lekárovi. 
     U respondentov sa zabezpečilo aj dotazníkové šetrenie, ktoré bolo zamerané na životný 
štýl a dotazník pozostával z 84 otázok. Dotazník vyplňovali komunitní pracovníci ZV 
riadeným pohovorom s respondentom. Bolo vykonané počítačové spracovanie získaných 
údajov ( zadávanie údajov z dotazníka ) s určením rizikových faktorov za pomoci programu 
Test zdravé srdce a analýza výsledkov. 
     Každému účastníkovi bol odovzdaný motivačný balíček v hodnote 150 Sk ( tekuté mydlo, 
toaletné mydlo, mydlo na pranie, šampón na vlasy, zubná kefka a pasta, papierové vreckovky, 
toaletný papier, hubky na umývanie riadu ). 
     Činnosť a úlohy KPZV sa zabezpečujú v zmysle metodického usmernenia ÚVZ SR 
k realizácii programu. 
     Od 1.9.2007 boli listom regionálneho hygienika vyzvaní k spolupráci aj riaditelia 
základných škôl, ktoré navštevujú žiaci z vybraných rómskych osídlení, kde sa program 
realizuje. Jedná sa  o základnú  školu v  Krásnohorskom Podhradí ( slovenská  aj maďarská ), 
Z. Fábryho v Rožňave, v Roštári, v Slavošovciach a od 1.6.2008 aj ZŠ a Špeciálna ZŠ 
v Dobšinej. V týchto školách komunitní pracovníci ZV vykonávajú pravidelné zdravotno – 
výchovné akcie resp. šíria elementárnu zdravotnú osvetu podľa vypracovaného plánu, ktoré 
sú zamerané na osobnú hygienu, prevenciu proti šíreniu infekčných ochorení, správnu výživu 
a pod.   
     V rámci vykonávania zdravotnej výchovy napr. na tému pestovanie správnych 
zdravotných návykov týkajúcich sa čistenia zubov a starostlivosti o hygienu ústnej dutiny 
resp. o osobnú hygienu sa pre 231 detí v 7 MŠ a ZŠ dodali aj hygienické balíčky, ktoré 
obsahovali  zubnú kefku, zubnú pastu, toaletné mydlo, hrebeň, šampón na vlasy a hygienické 
vreckovky. 
     Pri šírení základnej zdravotnej osvety a informovanosti, ktorá sa vykonáva priamo 
v osadách individuálnou formou, boli pre rodiny dodané hygienické balíčky (čistiace 
prostriedky, SAVO - v počte 30 ks ) 
     Komunitní pracovníci zdravotnej výchovy týždenne a mesačne predkladajú správu 
o činnosti odbornému pracovníkovi oddelenia podpory zdravia.  
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia. 
 
     Úloha sa plnila počas celého roka. 
     Vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia sa uskutočňuje priebežne v rámci 
zdravotno – výchovných aktivít.     
     Vzdelávanie pracovníkov oddelenia podpory zdravia je zabezpečené priebežne účasťou na 
odborných konferenciách a odborných seminároch, pracovných stretnutiach, diskusných 
sústredeniach, ktoré sú organizované v rámci Slovenska a regiónu a aj individuálnym 
štúdiom. 
     V roku 2008 sa pracovníci oddelenia podpory zdravia zúčastnili 21 odborných akcií. 
 
D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy detí  
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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. 
 
a/  zdravotnú výchovu detí a mládeže zamerať na zvyšovanie informovanosti o potrebe 
konzumácie zdravotne bezchybnej pitnej vody 
  
 V rámci vykonávania ŠZD upozorňujeme pedagogických pracovníkov ako aj deti na 
dodržiavanie správneho pitného režimu, preferujeme a odporúčame vhodné nápoje pre deti. 
Vykonávame intervenčné aktivity – prednášky resp. besedy  s deťmi ako i s pedagogickými 
pracovníkmi. 
 Informujeme deti a mládež o potrebe a konzumácii zdravotne bezchybnej pitnej vody. 
Zdravotne bezchybná pitná voda je k dispozícii na pitie vo všetkých predškolských  
a školských zariadeniach a zamestnanci oddelenia sledujú najmä tie zariadenia, ktoré sú 
zásobované  pitnou vodou z individuálneho vodného zdroja. V prípade, že vyšetrená voda 
nezodpovedá ukazovateľom kvality pitnej vody vydávajú sa opatrenia na zabezpečenie 
zdravotne bezchybnej pitnej vody. 
  
b/ výkon ŠZD v základných a stredných školách okresu zamerať aj na pitný režim detí 
a mládeže 
 
 V rámci vykonávania ŠZD vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa zameriavame aj 
na pitný režim detí a mládeže, zdôrazňujeme v rámci prednášok a besied potrebu dodržiavania 
správneho pitného režimu, preferujeme vhodné nápoje na pitie bez chinínu a kofeínu. 
Vykonaných bolo 8 prednášok s uvedenou problematikou.  
 
c/ vypracovať zdravotno-výchovné materiály so zameraním na prevenciu úrazov detí 
a mládeže v oblasti cestnej dopravy, športových aktivít i v domácnostiach 
 

Úloha sa plní priebežne. Boli vypracované zdravotno-výchovné materiály so 
zameraním na prevenciu úrazov detí a mládeže z oblasti cestnej dopravy, športových aktivít 
i v domácnostiach. Tieto materiály boli doručené do jednotlivých škôl, kde sú vyvesené na 
viditeľnom mieste (nástenky, vstupný areál). 

Za účelom prevencie detskej úrazovosti v SR bol vyrobený plagát „Aby deti 
nezomierali, chráňme ich“.  
 V predškolských a školských zariadeniach sú k dispozícii plagáty s uvedenou 
problematikou. Edukačné materiály boli spracované na ÚVZ SR ako i na RÚVZ 
Rožňava na oddelení zdravotnej výchovy. V rámci vykonávania ŠZD  bolo vykonaných 
v predškolských a školských zariadeniach 16 prednášok s tematickým okruhom ako 
predchádzať úrazovosti detí a mládeže. 
 
d/ pri vykonávaní ŠZD na základných školách okresu sledovať aj využívanie hodín telesnej 
výchovy na aktívny pohyb     
  

Pre zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže v okrese sa upravujú ihriská resp. 
plochy, rozširujú sa a  pri Gymnáziu v Rožňave  bola zahájená výstavba  multifunkčnej 
telocvične, nakoľko úroveň pohybovej aktivity detí a mládeže Slovenskej republiky ešte stále 
nedosahuje potrebnú úroveň a zdraviu prospešná, kondičná pohybová aktivita ešte stále nie je 
súčasťou bežného denného programu.  
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Na školách všetkých stupňov sledujeme režim práce a odpočinku detí a mládeže so 
zameraním aj na využívanie hodín telesnej výchovy na aktívny pohyb žiakov. Hodiny telesnej  
výchovy nie sú zamieňané za iné vyučovacie predmety, kde nie sú k dispozícii telocvične, 
využívajú chodbové priestory, ktoré využívajú na výučbu hodín telesnej výchovy. Nedostatky 
neboli zistené. 
 
e/ v rámci ŠZD dôsledne požadovať zlepšenie technického stavu budov škôl, školských 
zariadení a školských areálov z dôvodu zlepšenia kvality ovzdušia v školách – znižovanie 
chorobnosti na respiračné ochorenia 
 
 V rámci ŠZD požadujeme zlepšovanie technického stavu budov škôl, školských 
zariadení a areálov, v prípade zistenia nedostatkov, ktoré majú negatívny dopad na zdravie 
žiakov. V okrese na základných školách opravujú resp. vymieňajú poškodené strechy, 
podlahovú krytinu a v školských jedálňach postupne vymieňajú opotrebované strojno-
technologické zariadenie. 
 Niektoré školy resp. prevádzkovatelia vypracovali projekty na zlepšenie 
technického stavu budov. V prípade ich úspešnosti budú na školách vykonané úpravy 
väčšieho charakteru – oprava striech, výmena okien, zateplenie, výmeny podlahových 
krytín, rekonštrukcia zariadení na osobnú hygienu.    
 Znížiť riziko chorôb a invaliditu detí spôsobené expozíciami nebezpečných 
chemických látok (napr.: ťažkými kovmi) a biologickými činiteľmi – chrániť zdravie 
detí, ktoré sú umiestnené v drevotrieskových stavbách (5 MŠ) a to tým, aby čo najdlhší 
čas trávili pobytom na čerstvom vzduchu, vetranie priestorov. 
 V roku 2008 aktívne pristúpili k riešeniu situácie, čo sa týka drevotrieskových 
stavieb prevádzkovatelia MŠ Dobšiná, Gemerská Poloma a Kunová Teplica, ktorí 
predložili projektovú dokumentáciu a podľa poskytnutých finančných prostriedkov 
bude pokračovať vo výstavbe. 
  
f/ zdravotno-výchovnú činnosť zamerať aj na šírenie informácií o škodlivých účinkoch 
slnečného UV žiarenia, najmä so zameraním na mladú generáciu 
 

V jarnom období v predškolských a školských zariadeniach pri výkone ŠZD 
poskytujeme informácie pre deti o škodlivých účinkoch UV žiarenia, nakoľko pokožka detí je 
asi 10 x tenšia ako u dospelých. Preto ich treba chrániť pred ultrafialovým žiarením, najmä 
pred UV – B žiarením, ktoré vyvoláva zápalovú reakciu kože. 
 Žiaci v triedach sú chránení pred slnečným žiarením a ultrafialovými lúčmi cloniacim 
zariadením. 
      
g/ zvyšovať propagáciu a medializáciu projektu „Školy podporujúce zdravie“ s cieľom, aby 
čím viac škôl bolo zapojených do projektu. 
 
 Úloha sa plní priebežne, na jednotlivých školách sú ustanovení koordinátori, ktorí sú 
zodpovední za vypracovanie a realizovanie projektu. V prípade zapojenia sa do projektu 
odborní zamestnanci oddelenia poskytujú usmernenie. 
V roku 2008  nebol predložený ani jeden projekt „Školy podporujúce zdravie“ na posúdenie. 
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2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej     
výživy 

 
a/  Pri výkone ŠZD presadzovať zásady správnej výživy v školskom stravovaní. Vykonať 
intervenčné aktivity (besedy, prednášky so žiakmi) . 
 

 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. Je prísľub novelizácie odporúčaných 
výživových dávok nakoľko obsah bielkovín v OVD je nadsadený. Vlastné receptúry nie sú 
odporúčané ani dovolené používať v školských jedálňach na základe záverov z krajskej 
porady odborníkov HDaM. V školských jedálňach pre deti a mládež nepoužívajú 
dehydrované výrobky na prípravu stravy, nakoľko tieto nikdy nespĺňajú požiadavku 
charakteristiky pre príslušnú územnú oblasť (celoslovenská pracovná porada odborníkov 
HDaM a HV). 

V predškolských a  školských zariadeniach pre deti a mládež vykonávame prednášky, 
resp. besedy, ktoré sú zamerané na dodržiavanie zásad správnej výživy. V  roku 2008 bolo 
prednesených 27  prednášok.   
  
3. Podporovať konzumáciu mlieka a  mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania 

 
a/ Presadzovať podávanie mlieka a mliečnych výrobkov resp. mliečnych desiat na školách  
z dôvodu zvyšovania prísunu vápnika do organizmu detí.  

 
Na 1 základnej škole s materskou školou je zapojená do mliečneho programu – projekt 

Školský mliečny program – zmluva je uzavretá s dodávateľom Tatranská mliekareň a. s., , 
odoberané množstvo produktov je 0,25 l ekvivalentu plnotučného mlieka na dieťa v počte 150 
žiakov. Ostatné školské zariadenia nie sú zapojené do mliečneho programu pre nezáujem zo 
strany dieťaťa resp. rodiča ako i z toho dôvodu, že v našom okrese je vysoký počet detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia.  

 
Zo strany odborných zamestnancov boli vykonané aktivity smerujúce k podpore 

spotreby mlieka u detí z dôvodu zvyšovania prísunu vápnika do organizmu.  
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
 
a/ V školách  a školských zariadeniach zabezpečiť sortiment tovaru v bufetoch 
a automatoch, ktoré sú umiestnené v týchto zariadeniach a sú dostupné žiakom a deťom 
aby zodpovedal zásadám zdravej výživy – neobsahoval najmä alkoholické nápoje, 
nápoje s obsahom kofeínu a chinínu a tabakové výrobky v zmysle § 8 ods. 3 písm. a/ 
Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre 
deti a mládež 
  
 V školách a školských zariadeniach sú zabezpečené  kontroly sortimentu tovaru 
v bufetoch a automatoch, ktoré sú dostupné žiakom aby zodpovedal zásadám zdravej 
výživy.       
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b/ preferovať na dodržiavanie pitného režimu detí a  žiakom zdravotne bezchybnú vodu, 
nesladené ovocné nápoje a čaje 
 
 V rámci vykonávania ŠZD upozorňujeme pedagogických pracovníkov ako i deti 
na dodržiavanie správneho pitného režimu, presadzujeme pitie zdravotne bezchybnej 
pitnej vody. V školských zariadeniach v každej triede je k dispozícii tečúca pitná voda. 
Vykonávame intervenčné aktivity – prednášky, besedy s deťmi ako i s pedagogickými 
pracovníkmi a podávame informácie na požiadanie aj do Regionálnych novín, resp. 
časopisov ohľadne pitného režimu.  
 
5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 

 
a/ zvyšovať informovanosť a vedomosti obyvateľstva  o nebezpečenstve a škodlivom 
vplyve návykových látok na človeka a o možnostiach aktívnej ochrany pred nimi 
prostredníctvom skupinových a hromadných metód zdravotno-výchovného pôsobenia 
(články, prednášky, besedy, letáky a pod.) 
 

Úloha sa plní priebežne, do Regionálnych novín z príležitosti Medzinárodného dňa 
boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi bol napísaný článok na 
tému: „Vplyv prostredia na drogovú závislosť“ a do  Infotextu príspevok z  príležitosti   
Európskeho týždňa boja proti drogám. 
 V mesiaci marec a november 2008 boli  prednesené  prednášky na tému: „Drogy 
a drogová závislosť“ na 1 Špeciálnej  základnej  škole v Dobšinej a na Strednej zdravotníckej 
škole v Rožňave.         

Upozorňujeme žiakov v rámci prednášok na zmeny spôsobu života, na vhodné 
využívanie voľného času, na zvyšovanie pohybovej aktivity, nakoľko sú to pozitívne prvky, 
ktoré môžu ovplyvniť resp. obmedziť zneužívanie návykových látok. 
             
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 
 
b/ realizovať projekt „Tabak, alkohol, drogy“ na dvoch stredných školách v okrese za 
účelom získavania informácií o drogovej situácii 
 
 V rámci riešenia úlohy bol vykonaný prieskum  na dvoch stredných školách 
/Obchodná akadémia Rožňava, Stredná priemyselná škola stavebná Rožňava/. Počet 
zúčastnených žiakov bol 39 vo veku 16 – 17 rokov na Obchodnej akadémii Rožňava, 50 
žiakov vo veku 16 – 18 rokov na Strednej priemyselnej škole stavebnej  Rožňava. Prieskum 
sa vykonal dotazníkovou metódou. Výsledky boli  analyzované  a vyhodnotené. O výsledkoch 
boli informovaní riaditelia škôl, ktorí budú o získaných výsledkoch informovať rodičov na 
rodičovskom združení.  
 Podrobná analýza výsledkov spracovaná vo vyhodnotení programov a projektov za 
rok 2008. 
           
7. Spolupracovať so SZÚ v Bratislave na príprave koncepčných odborných podkladov 
nutných pre odborné zabezpečenie postgraduálneho štúdia a postgraduálneho vzdelávania 
pracovníkov verejného zdravotníctva v odbore hygieny detí a mládeže 
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a/ Podľa požiadaviek ÚVZ SR Bratislava  pripraviť koncepčné podklady týkajúce sa 
odboru hygieny detí a mládeže. 
 
 Na základe požiadaviek ÚVZ SR Bratislava pripravujeme podklady resp. 
koncepčné materiály týkajúce sa problematiky  oddelenia – podklady z príležitosti 
Svetového dňa bez tabaku, informácie,  ktoré programy  a projekty riešime. 
        
8. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a príp. odbornú prax pre pracovníkov 
zaradených do špecializačného štúdia na úseku hygieny detí a mládeže. 
 
a/ podľa požiadaviek SZÚ zabezpečiť praktické cvičenia pre študentov zaradených do 
špecializačného štúdia na úseku hygieny detí a mládeže 
 
 So Slovenskou zdravotníckou univerzitou, lekárskymi fakultami, VŠ so 
študijným odborom verejné zdravotníctvo na požiadanie spolupracujeme, 
zabezpečujeme odbornú prax študentov. Tento školský rok sme mali 1 študenta zo 
študijného odboru verejné zdravotníctvo, ktorý navštevuje SZU odbor verejné 
zdravotníctvo – bakalársky stupeň štúdia. Vedúca oddelenia vyučuje študentov Strednej 
zdravotníckej školy v Rožňave. 
 V prípade zaradenia do špecializačného štúdia študentov na úseku hygieny detí 
a mládeže zabezpečujeme praktické cvičenia.   
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií. 

 
V rámci výkonu ŠZD sa sledovalo dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov v 

príslušných zariadeniach odbornými pracovníkmi oddelenia HŽP, HV, HDM, PPL a 
epidemiológie. 
 V roku 2008 bolo spolu vykonaných 694 kontrol  ( oddelenie HŽP -228 kontrol, 
oddelenie HDM- 137 kontrol, oddelenie HV -102 kontrol, oddelenie PPL -128 kontrol a 
oddelenie epidemiológie - 99 kontrol ). 
 
 Pri kontrolách nebolo zistené porušenie ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov a 
sankčné opatrenia neboli uplatnené. 
 Výsledky vykonaných kontrol sú uvedené v zápisniciach zo ŠZD. 
5. Realizácia súťaže pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj 2008“.   
 
     Bola zabezpečená propagácia súťaže v regionálnych tlačových a elektronických médiách 
(článok, infotext, webová stránka). Prihlášky ako aj vlastný zdravotno – výchovný materiál 
bol distribuovaný na miesta s najvyššou návštevnosťou obyvateľstva (zdravotnícke 
zariadenia, mestské úrady, obecné úrady, obvodný úrad, nákupné strediská a pod.). 
     Bolo zabezpečené poskytovanie poradenstva pre ľudí, ktorí majú záujem prestať fajčiť 
prostredníctvom telefonického poradenstva a špecializovaného poradenského centra prevencie 
a odvykania od fajčenia, ktoré využilo do 31.5.2008 5 záujemcov. 
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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 súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade 
s odporúčaniami SZO a krajnami EÚ. 
  

Úloha sa plnila priebežne v rámci Imunizačného programu , ktorého cieľom je  znížiť 
až eliminovať výskyt infekčných ochorení dôsledným zabezpečovaním imunizácie detí.  
Z činnosti v Imunizačnom programe  (IP) bolo najdôležitejšie očkovanie, sledovanie 
nežiadúcich účinkov po očkovaní, kontrola zaočkovanosti, sledovanie výskytu ochorení, 
ktorým možno predchádzať očkovaním a sledovanie cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii 
resp. vo vonkajšom prostredí. IP  sa realizoval v súlade s cieľmi programu Svetovej 
zdravotníckej organizácie „ Zdravie pre všetkých v 21. storočí „ a v súlade s odporúčaniami 
Európskej komisie.  
V teréne chýbala vykonávacia vyhláška k zákonu 355/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, preto pri zabezpečovaní IP v okrese 
sme sa riadili podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR.  
Na zabezpečenie plynulosti realizácie povinného očkovania ÚVZ SR pripravil  očkovací 
kalendár pre pravidelné povinné očkovanie detí v r. 2008, ktorý sme distribuovali na všetky 
očkujúce pracoviská v okrese. 

V pláne práce oddelenia bol rozpracovaný „Strategický plán eliminácie osýpok 
a rubeoly a prevencie kongenitáleho rubeolového syndrómu“. Zabezpečená bol dobrá úroveň 
základného očkovania aj preočkovania trojvakcínou . V súvislosti s nárastom výskytu osýpok 
v Európe v mesiaci júni sme vykonali námatkové kontroly očkovania detí na vybraných 
ambulanciách. Očkovanie bolo vykonávané priebežne, neboli zistené závažné nedostatky. 
V hodnotenom období sa venovala pozornosť surveillancu exnatémových ochorení  - 
ochorenie na osýpky event. rubeolu nebolo zistené. 

Priebežne sme zabezpečovali plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu na udržanie 
stavu bez poliomyelitídy v SR. Vykonávala sa surveillance akútných chabých obŕn, nebolo  
hlásené ochorenie u detí do 15.rokov veku. Pravidelne každý kalendárny týždeň sme dostávali  
hlásenia z detského a neurologického oddelenia ako aj z infekčnej ambulancie. Podľa 
harmonogramu RÚVZ Košice sme zabezpečili odber vzoriek z vonkajšieho prostredia za 
účelom zisťovania cirkulácie poliovírusov. 

Vysokou úrovňou zaočkovanosti detí a dospelej populácie proti tetanu sa udržala 
eliminácia novorodeneckého tetanu. 
 Napriek tomu, že objednávanie vakcín je vecou každého lekára prvého kontaktu 
v záujme zabezpečenia včasného plánovania dodávok chrípkových vakcín pre sezónu 
2008/2009sme lekárov upozornili na plánovanie a informovali o hradení vakcíny zdrav. 
poisťovňami. 

Zapojili sme sa do kampane Svetovej zdravotníckej organizácie „ Európsky 
imunizačný týždeň“ . V rámci okresu sme zapojili do kampane všetkých praktických lekárov 
pre deti a dorast a pre dospelých. Boli vykonávané aktivity zamerané na propagáciu 
očkovania. V termíne od 21.4.2008 do 27.4.2008 sme v okrese realizovali besedy, prednášky, 
vakcinačné poradne, reláciu v TV reg. a rozdávali rôzne informačné materiály o očkovaní.   

V priebehu roka edukácia širokej verejnosti v okrese o význame a cieľoch očkovania 
bola realizovaná využitím regionálnych novín, mestskej káblovej televízie a prostredníctvom 
webovej stránky RÚVZ Rožňava.   

Záver: úloha sa v roku 2008 splnila. 
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Úloha č.2 
Vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnenie ostatných úloh  
 
V zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zn.č. 

OE/6264/2008 zo dňa 23.7.2008 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 sa pohybovala proti 
jednotlivým infekciám od 98,4% do 100 %. 

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. 

Pri kontrole povinného pravidelného očkovania detí sa vykonala aj kontrola 
zaočkovanosti vybraných skupín populácie vo vysokom riziku nákazy vírusom hepatitídy B, 
vírusom chrípky, ako aj iné druhy 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 o očkovanie proti rotavírusovým infekciám, proti rakovine 
kŕčka maternice.  
Záver: úloha sa v roku 2008 splnila. 

 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
7. 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 
 
Práca bola zameraná na : 
 
- Prehodnotenie  vyhlásených rizikových prác a  po vydaní rozhodnutí vyžadovať  
dôsledné  plnenie  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. 
 
            V rámci ŠZD sa prioritne venovalo 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.. a §21 zák.č.124/2006 Z.z. v súvislosti so zabezpečením 
zdravotného dohľadu pri práci najmä s dôrazom na práce vykonávané v zdraviu 
škodlivom prostredí..Účinnosťou novely zák.č. 124/2006 Z.z. a to zák.č 140/2008 Z.z. , 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. ako aj zák.č.355/2007 Z.z. sa vykonáva 
intenzívne metodické usmerňovanie v problematike povinností zamestnávateľa vo 
vzťahu práce a zdravia. RUVZ v Rožňave  bolo predložených 31 posudkov rizika ako 
súčasť prevádzkových poriadkov na schválenie. Na základe uvedených podkladov bolo 
zamestnávateľmi predložených 27 návrhov na vyhlásenie  rizikových prác. V 3 
prípadoch boli na základe posudkov rizika zrušené rizikové práce v dôsledku 
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prekategorizovania prác z 3. katgórie do  kategórie 2. V 1 prípade ostalo v platnosti už 
vydané rozhodnutie o rizikovej práci. Na základe návrhov zamestnávateľov sa 
vyhlásenie rizikových prác riešilo  v súčinnosti so zamestnávateľom a PZS.  
Významná metodická pomoc sa poskytla SCA Hygiene Products Gemerská Hôrka 
v návrhu a realizácii programu hodnotenia zdravotných rizík z titulu nadmerného 
hluku pri práci. Pre prácu s materiálmi obsahujúcimi azbest boli vydané 2 rozhodnutia 
a boli vykonané  následné fyzické kontroly. Iniciovalo sa prísne dodržiavanie 
zdravotného dohľadu u zamestnancov vykonávajúcich búracie práce pri styku 
s uvedenými materiálmi. 

- zabezpečiť individuálne i skupinové poradenstvo v oblastiach súvisiacich so 
zabezpečením ochrany zdravia pri práci 

 
Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci projektu Zdravé pracoviská v Gemtex a.s. 
Rožňava. Uskutočnilo sa jednanie s manažmentom závodu a boli pripravené a predložené 
v počte 80 výtlačkov letáky o obsahu a zameraní plánovaného poradenstva. Letáky boli 
rozdistribuované pre jednotlivé dielne zamestnávateľa. V mesiaci máj sa započalo s 
realizáciou časti projektu „Životný štýl“, pričom priamo v závode bolo zatiaľ vyšetrených   
387 zamestnancov.  Individuálne poradenstvo sa realizovalo v rámci POPZP, ktorú navštívilo 
- 346 klientov. V rámci Európskeho týždňa BOZP sa realizoval Deň otvorených dverí v dňoch 
7.10.2008 a 20.10.2008.a  poradenstvo bolo poskytnuté odborné poradenstvo 19 klientom. 
Prostredníctvom infotextu Rožňavskej televízie bola  a odvysielaná informácia o poskytnutí 
poradenstva zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám – podnikateľom 
v problematike ochrany a podpory zdravia pri práci najmä v otázkach: 

o  hodnotenia zdravotných rizík 
o  manažmentu zdravotných rizík 
o  predchádzania vzniku chorôb z povolania 
o činnosti pracovných zdravotných služieb 

S cieľom informovať verejnosť o možnosti využívania odborných konzultácií a poradenstva 
v oblasti problematík preventívneho pracovného lekárstva v rámci činnosti  Poradne ochrany 
a podpory zdravia pri práci pri RÚVZ so sídlom v Rožňave bola osadená informačná tabuľa 
v priestoroch vchodu do RÚVZ. 
 

- cielene prejednávať zdravotno-hygienickú situáciu v jednotlivých podnikoch pri 
hodnotení posudkov rizika 

Zdravotno hygienická situácia bola prejednaná  v 65 prípadoch. 

 
- cielene vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogénov 
 
Hodnotil sa dopad technológie galvanického pokovovania v rámci zmeny v užívaní 
stavby  Skladovacia hala UFT Production Slovakia s.r.o. na linku pre galvanické 
pokovovanie  na životné a pracovné prostredie. Riešila sa v rámci stavebného konania/ 
IPKZ/ požiadavka zhodnotenia dopadu technologického procesu spracovania 
dobšinského serpentinitu z háld na životné a pracovné prostredie z hľadiska  SiO2 
a azbestu. Predmetom odbornej diskusie v rámci rekonštrukcie EO na Šachtových 
peciach v Carmeuse Slavec bolo aj hodnotenie podmienok prevádzky ŠP pri odstavení 
EO a dopadu na zložky životného a pracovného prostredia . 
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8. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
Práca bola zameraná na : 
            Pokračovalo sa v plnení projektu v SCA Gemerská Hôrka realizáciou intervenčných 
aktivít. V spolupráci so závodom sa pripravil a prejednal s manažmentom závodu plán 
postupu pri odstránení fajčenia z priestorov prevádzky. V rámci prednášky v závode SCA sa 
prezentoval metodický postup pri realizácii zámeru závodu a dohodlo na pracovnom postupe 
pri realizácii intervenčných aktivít.   

Realizovalo sa 417 poradenských aktivít v uvedenej problematike.  Aktívne sa spolupracovalo 
s FNsP LP KE Klinika pracovného lekárstva  a s  neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami 
vykonávajúcimi pracovné zdravotné služby v problematike ochorení podmienených prácou. 
V rámci realizácie preventívnych a edukačných programov na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov sa osadil v priestoroch Gemtex a.s. zdravotnovýchovný materiál / nástenka/ 
zameraný na prevenciu behaviorálnych ochorení. V rámci projektu EQUAL sa zorganizoval 
pre zamestnávateľov v okrese Rožňava pracovný workshop v problematike pracovných 
podmienok ako determinantu rodovej nerovnosti práce. 
Na  www.stránke   RÚVZ so sídlom v Rožňave bola uverejnená pre širokú odbornú verejnosť 
SCHÉMA NÁVRHU MODELU SLEDOVANIA  SPOLUPÔSOBENIA  RIZIKOVÝCH  
FAKTOROV  ŽIVOTNÉHO  ŠTÝLU, FAKTOROV  ŽIVOTNÉHO A PRACOVNÉHO 
PROSTREDIA V SÚVISLOSTI S MOŽNOSŤOU  OVPLYVNENIA ZDRAVOTNÉHO  
STAVU PRACOVNÍKOV. Uvedený model slúži ako návod na realizáciu projektu „ Zdravé 
pracoviská“. Súčasťou uverejnených materiálov sú výstupy a doterajšie skúsenosti pri riešení 
intervenčných aktivít v rámci projektu „Zdravé pracoviská“. 
Po realizácii časti projektu Zdravé pracoviská - , Pracovné prostredie Životný štýl / 387 
respondentov/  budú výsledky podkladom pre spracovanie intervenčných aktivít. 
 
9. 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 

Bolo schválených 31 prevádzkových poriadkov, ktorých súčasťou boli aj posudky rizika. 
Dôraz sa kládol na kvalitu posudku rizika s cieľom najhodnovernejšieho priblíženia 
a hodnotenia pracovnej záťaže. V rámci kontrolnej činnosti sa venovalo aj kvalite 
manažmentu rizika a plánom riadenia rizík. 

- Využívanie kontrolných listov informovanosti zamestnancov o škodlivých faktoroch 
v pracovnom prostredí 

Subjektívne názory zamestnancov vo vzťahu k práci sa riešili dotazníkovou metódou / 
dotazník o pracovných podmienkach/ v Gemtex Rožňava. Celkom bolo  odovzdaných  387 
dotazníkov zatiaľ s 26% návratnosťou. 
 
   V roku 2008 sa uskutočnil aj prieskum informovanosti zamestnancov v problematike práce : 
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Organizácia Počet vyplnených dotazníkov Kontrolné listy 

Daňový úrad Rožňava 
25 Zobrazovacie 

jednotky 
LIDL 14 Bremená 
CMF Slovakia s.r.o. Brzotín 60 Hluk, chemické látky
Siderit s.r.o. Nižná Slaná 55 Hluk 

 
- 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.  s platnosťou od 1.5.2008 
 
Metodicky sa usmerňujú  zamestnávatelia a technici .BOZP najmä v problematike 
výkonu zdravotného dohľadu zamestnancov ako aj dohľadu nad pracovnými 
podmienkami vykonávanými  pracovnými zdravotnými službami. Prostredníctvom 
Akadémie vzdelávania sa uskutočnila prednáška pre technikov BOZP, ved.pracovníkov 
a iných o pracovných zdravotných službách.  
 
- vypracovanie a realizovanie v praxi v rámci ŠZD účinnejšieho modelu náplne 
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 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. V rámci ŠZD bolo vykonaných  380 kontrol a ohliadok. 
Kontrolná činnosť v roku 2008 bola zmeraná najmä na rizikové pracoviská, pracoviská 
obchodných sietí Tesco, Lidl, Billa ako aj na priestory poskytujúce obchod a služby 
prevádzkované najmä fyzickými osobami podnikateľmi. 

 
10. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov v súvislosti s prácou.  
 
Realizovalo sa 131 konzultácií pre zamestnávateľov o problematike pracovných zdravotných 
služieb a ich úlohe v procese dohľadu nad vzťahom práce a zdravia. Úspešne sa podarilo 
zabezpečiť zdravotný dohľad v súlade s §30 zák.č.355/2007 z.z. u všetkých zamestnancov 
vykonávajúcich rizikovú prácu. V rámci procesu hodnotenia posudkov rizika sa v 2 prípadoch 
vyžiadalo dopracovanie predloženého dokumentu. V 5 prípadoch bolo zvolané jednanie 
s cieľom výkladu postupu pri hodnotení zdravotného rizika pri práci. 
 
H.  Oblasť hygieny životného prostredia 
 
Úloha: 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 priebehu roku 2008 bolo v rámci schváleného harmonogramu odobratých zo 

školských a predškolských zariadení 16 vzoriek pitných vôd z individuálnych vodovodov a 63 
vzoriek pitných vôd zo zariadení napojených na verejný vodovod.  
 
 U individuálnych vodovodov v 4-och prípadoch výsledky analýzy potvrdili 
vyhovujúcu kvalitu pitnej vody. V 7-ich prípadoch boli vzorky vody mikrobiologicky 
nevyhovujúce – 2 x v obci Jovice, 2 x v obci Brzotín, 1 x v obci Čučma, 1 x v obci Drnava a  
1 x v obci Slavec. V 3-och prípadoch bola zistená nadlimitná hodnota chemických 
ukazovateľov: v obci Kružná – dusičnany, v obci Rudná – zákal, pH, dusičnany, železo 
a v obci Gemerská Panica – vodivosť. V 2-och prípadoch bola zistená nadlimitná hodnota 
chemických aj mikrobiologických ukazovateľov súčasne: v obci Rožňavské Bystré 
v ukazovateľoch – železo, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC a Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 37 oC a v obci Brzotín v ukazovateľoch – Koliformné baktérie, 
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC a 
dusičnany. Výsledky analýz boli bezodkladne odovzdané na oddelenie HDM.   

V prípadoch, kde kvalita pitnej vody nezodpovedala NV SR č. 354/2006 Z.z., boli 
vykonané opakované odbery. V obci Čučma a Drnava boli opakované vzorky vyhovujúce. 
Pre obce Jovice, Kružná, Rudná, Brzotín, Slavec a Gemerská Panica oddelenie HDM vydalo 
pokyny, ktorých dodržiavanie bolo pracovníkmi oddelenia HDM priebežne kontrolované. 
    
 U verejných vodovodov v 46-ich prípadoch výsledky analýzy potvrdili vyhovujúcu 
kvalitu pitnej vody. V 10-ich prípadoch boli zistené nadlimitné hodnoty sledovaných 
chemických ukazovateľov: 5 x železo v obciach Bretka, Betliar, Gočovo a 2 x v Gemerskej 
Polome, 1 x pH v obci Krásnohorské Podhradie, 3 x voľný chlór v obci Hrušov, v meste 
Rožňava a v obci Štítnik a v jednej vzorke v obci Slavošovce súčasne železo a voľný chlór. 
V mikrobiologických ukazovateľoch nevyhovujúce vzorky boli v 6-ich prípadoch: v obci 
Krásnohorské Podhradie – Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, 2 x v obci Plešivec - 
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC, v obci Vlachovo - E. coli, Koliformné baktérie, 
v obci Dlhá Ves – Koliformné baktérie a v obci Kunová Teplica - Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 37 oC.  V 1-om prípade bola vzorka chemicky i mikrobiologicky 
nevyhovujúca: v obci Krásnohorské Podhradie v ukazovateľoch - Kultivovateľné 
mikroorganizmy  pri  37 oC, železo a mangán. 

 
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, a to pri posudzovaní predložených návrhov na 
umiestnenie stavieb v rámci územného konania, návrhov na uvedenie stavieb, príp. ich častí, 
do užívania, návrhov na zmenu v užívaní stavieb a ich častí, 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 zdravie obyvateľstva. V prípade predloženia alternatívnych riešení ochrany 
voľného ovzdušia, po zvážení a zhodnotení súvisiacich okolností s využitím dostupných 
informácií, odporúčame z hľadiska ochrany verejného zdravia najoptimálnejšiu verziu. 
          V rámci spolupráce s oddelením hygieny detí a mládeže bolo z hľadiska problematiky 
hygieny životného prostredia a zdravia v roku 2008 vydané stanovisko k návrhu na územné 
konanie stavby „ ZŠ E. Ruffínyho - Prístrešok ku kotolni Dobšiná “ v k.ú. Dobšiná.   
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c/  Sledovať kvalitu rekreačných vôd s dôrazom na kvalitu vody v detských bazénoch 
  
 V okrese evidujeme 5 umelých otvorených kúpalísk s počtom detských bazénov 6. 
V rámci ŠZD bolo počas kúpacej sezóny 2008 z detských bazénov odobratých 6 vzoriek vôd 
na kúpanie. Nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie v detských bazénoch bola zistená v 2-och 
vzorkách: detský bazén na kúpalisku v Rožňave – senzorický ukazovateľ zápach a chemický 
ukazovateľ voľný chlór, detský bazén na kúpalisku v Gemerskej Hôrke – senzorický 
ukazovateľ zápach a chemický ukazovateľ pH. Nedostatky pri výkone ŠZD na kúpaliskách 
počas LTS 2008 zistené neboli.  

                
d/  Sledovať kvalitu vnútorného prostredia budov školských a predškolských zariadení 

vrátane telovýchovných zariadení slúžiacich na športovú činnosť pre deti a mládež na základe 
požiadaviek odd. HDM 

             
 Pre  oddelenie HDM bolo vydané stanovisko k návrhu na územné konanie stavby „ ZŠ 
E. Ruffínyho - Prístrešok ku kotolni Dobšiná “ v k.ú. Dobšiná s požiadavkou dokladovať 
vplyv stavby z hľadiska hluku.           
                                      

Úloha č. 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 
                                                   

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 

Zhodnotenie vplyvu stavby, resp. činnosti na zdravie obyvateľstva, bolo posudzované 
v rámci územného konania požadovaním predloženia hlukovej štúdie s následnou 
požiadavkou o predloženie výsledkov objektivizácie hluku pri uvedení stavieb do užívania.  

 V rámci posudzovania projektovej dokumentácie pre výstavbu Obchodného centra na 
sídlisku Juh v Rožňave a projektovej dokumentácie pre výstavbu supermarketu Billa, ktorý je 
súčasťou obchodného centra, bolo vydané negatívne stanovisko, nakoľko podania 
neobsahovali posúdenie hlukovej záťaže vplyvom stacionárnych, ako aj líniových zdrojov 
hluku v dôsledku činnosti týchto prevádzok na okolitú zástavbu. Po predložení hlukovej 
štúdie bolo vydané súhlasné stanovisko k zmene projektov a následne po realizácii výstavby 
a predložení výsledkov objektivizácie hluku súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii celej 
stavby.  

Z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva pred možnými negatívnymi účinkami hluku 
boli posudzované: návrhy na územné konanie 2-och kotolní v Rožňave (1 na plyn a 1 na 
biomasu ) a obytnej lokality Juh v Betliari, zámer pre realizáciu rýchlostnej cesty R2 Včeláre 
- Šaca a predložená územnoplánovacia dokumentácia ( k návrhu územného plánu obce Hrhov 
bolo vydané negatívne záväzné stanovisko z dôvodu plánovanej výstavby rodinných domov 
v blízkostí železničnej trate a cestnej komunikácie ). 

Posúdenie vplyvu hluku na zdravie obyvateľstva bolo v spolupráci s oddelením PPL  
realizované pri rekonštrukcii kotolne Raden v Plešivci, v rámci zmeny v užívaní stavby 
bývalej sódovkárne na pílnicu v Betliari a vybudovaní lakovacej kabíny v areáli 
autoopravovne na Jovickej ulici v Rožňave. 
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Významnejšie projekty v tejto oblasti: Mobilná betonárka v Brzotíne, prístrešok ku 
kotolni na biomasu v Dobšinej, Gemerská Hôrka – Lufax - kovodrevovýstavba dielenských 
priestorov, Dobšiná – Dobšinský kopec – Tatrabob – vozíková dráha pri horskom hoteli. 

        
Úloha č. 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. 

                       
 Plnenie úlohy bolo vyhodnotené v bode a/ úlohy 1. Programového vyhlásenia vlády 
SR.  
                                   

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. 
                                                                                  
 Verejnosť bola priebežne informovaná o kvalite pitnej vody na území okresu 
Rožňava  prostredníctvom internetu pravidelným týždenným uverejňovaním výsledkov 
analýz odobratých vzoriek pitných vôd na www stránke úradu. 

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

 V priebehu roku 2008 bol odber vzoriek vôd zabezpečený podľa schváleného 
harmonogramu odberov vzoriek pitných vôd a vôd na kúpanie, vypracovaného na 
základe požiadaviek RÚVZ so sídlom v Košiciach.  

V roku 2008 bol vykonávaný odber vzoriek pitných vôd v rámci kontrolného a 
preverovacieho monitoringu pitnej vody v 30 obciach podľa schváleného 
harmonogramu.  

V súvislosti s realizáciou kontrolného monitoringu bolo celkovo odobratých a 
vyšetrených 80 vzoriek pitných vôd. V súvislosti s realizáciou preverovacieho 
monitoringu bolo odobratých 15 vzoriek pitných vôd. 
 
 V 12-ich vzorkách, t.j. v 12,63 % z celkového počtu odobratých vzoriek v rámci 
monitoringu, boli zistené nadlimitné hodnoty chemických ukazovateľov: v 8-ich 
prípadoch išlo o nadlimitné hodnoty železa v obciach Gemerská Poloma ( 3 x ), v meste 
Rožňava ( 2 x ), v obci Betliar, Bretka a Slavošovce ( 1 x ), v 3-och prípadoch 
o nadlimitné hodnoty pH v obci Pača ( 2 x ) a v obci Krásnohorské Podhradie ( 1 x ), v 1 
prípade v obci Štítnik bol zistený nadlimitný obsah  voľného chlóru.   
 V jednej vzorke, čo predstavuje 1,05 % z celkového počtu odobratých vzoriek 
v rámci monitoringu, bola zistená podlimitná hodnota u ukazovateľov vápnik a horčík, 
vápnik, horčík.  
 V 12-ich vzorkách, t.j. v 12,63 % z celkového počtu odobratých vzoriek v rámci 
monitoringu, boli zistené nadlimitné hodnoty mikrobiologických ukazovateľov: v obci 
Pača – Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C, v obci Rozložná – Koliformné 
baktérie, Enterokoky, v obci Brzotín - Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C, v obci 
Dedinky – E. coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy 
pri     37 0 C a Abiosestón, v obci Dedinky, časť Dobšinská Maša – Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 37 0C, v obci Dlhá Ves – Koliformné baktérie, v obci Kečovo, časť 
Domica – Koliformné baktérie, v obci Lipovník – Koliformné baktérie, Enterokoky, 
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Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 0C, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C, 
v obci Rozložná – E. coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 22 0C, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C, v obci Stratená - 
E. coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C, 
v obci Štítnik - Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 0C, Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 37 0C a v obci Vlachovo – E. coli, Koliformné baktérie.  
 V 2-och prípadoch boli zistené nadlimitné hodnoty chemických 
a mikrobiologických ukazovateľov súčasne: v obci Krásnohorské Podhradie – železo, 
mangán a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C a v obci Pača – Koliformné 
baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 0C a pH.  
 Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z.z. zodpovedajúca kvalita pitnej vody, 
dodávanej verejnými vodovodmi, bola zistená v 68-ich vzorkách, t.j. v 71,58 % 
z celkového počtu odobratých vzoriek v rámci monitoringu. 

Možno konštatovať, že výsledky monitoringu v roku 2008 potvrdzujú stagnujúcu 
kvalitu vody z hľadiska sledovaných chemických, ako aj mikrobiologických 
ukazovateľov, pričom mikrobiologické znehodnotenie je potrebné v prevažujúcej miere 
pripísať na vrub  ľudskému faktoru, nakoľko prevádzkovatelia z technického hľadiska 
vytvorili podmienky pre zabezpečenie účinnej dezinfekcie pitnej vody.   
Prehľad je uvedený v tab. č. 1.2. 
V rámci výkonu ŠZD bolo zistené, že v okrese Rožňava v roku 2008, v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom, v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou k žiadnym významným 
zmenám nedošlo. Z celkového počtu 62 obcí okresu len v 48-ich je zabezpečená možnosť 
zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu.  

 
Pracovníci odd. HŽP zabezpečovali odber vzoriek pitných vôd na základe vedením  

schváleného plánu odberu vzoriek pre všetky oddelenia úradu. Celkovo bolo odobratých 206 
vzoriek pitných vôd ( vrátane monitoringu ).  
 V 28-ich vzorkách, t.j. v 13,59 % z celkového počtu odobratých vzoriek, bolo zistené 
prekročenie NV SR č. 354/2006 Z.z. stanovených limitných hodnôt sledovaných chemických 
ukazovateľov.  
 V 30-ich vzorkách, t.j. v 14,56 % z celkového počtu odobratých vzoriek, boli zistené 
nadlimitné hodnoty sledovaných mikrobiologických ukazovateľov. 
 Nadlimitné hodnoty sledovaných biologických ukazovateľov boli zistené v 2-och 
prípadoch v obciach Dedinky a Krásnohorské Podhradie.   
 NADLIMITNÉ HODNOTY CHEMICKÝCH A  MIKROBIOLOGICKÝCH 
UKAZOVATEĽOV SÚČASNE BOLI ZISTENÉ V 4-OCH VZORKÁCH, T.J. V 1,94 % 
Z CELKOVÉHO POČTU ODOBRATÝCH VZORIEK, V OBCIACH: KRÁSNOHORSKÉ 
PODHRADIE ( 2 X ), PAČA ( 1 X ) A SILICA ( 1 X ).  
 
 Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z.z. zodpovedajúca kvalita vody bola 
preukázaná v 144-ich vzorkách, t.j. v 69,90 % z celkového množstva vzoriek pitných vôd 
odobratých z verejných vodovodov. Prehľad je uvedený v tab. č. 1.3. 
 Z CHEMICKÝCH UKAZOVATEĽOV BOLO ZISTENÉ PREKROČENIE 
LIMITNÝCH HODNÔT U TÝCHTO UKAZOVATEĽOV: ŽELEZO – V 10-ICH 
VZORKÁCH, VOĽNÝ CHLÓR – V 9-ICH VZORKÁCH, PH – V 3-OCH 
VZORKÁCH, ANTIMÓN – V 2-OCH VZORKÁCH, CHSKMN – V 1-EJ VZORKE, 
V 1-EJ VZORKE SÚČASNE PH A VOĽNÝ CHLÓR, V 1-EJ VZORKE SÚČASNE 
ŽELEZO A VOĽNÝ CHLÓR.  
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V 1-EJ VZORKE BOLI ZISTENÉ PODLIMITNÉ HODNOTY VÁPNIKA A HORČÍKA, 
VÁPNIKA, HORČÍKA.  
 
 U verejných vodovodov prevádzkovaných VVS, a.s., Košice, Závod Rožňava, 
bolo v roku 2008 realizovaných spolu 52 kontrol. 

V 12-ich prípadoch neboli zistené nedostatky, v 14-ich prípadoch boli zápisnične 
podchytené termíny a spôsob odstránenia drobných nedostatkov väčšinou technického 
charakteru. Kontrolou plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených 
v zápisniciach z výkonu ŠZD v roku 2007 bolo zistené, že v 12-ich prípadoch boli 
opatrenia realizované, v 14-ich prípadoch nedostatky pretrvávajú. 
 Za nevyhovujúcu kvalitu pitnej vody dodávanú v sieti v obci Krásnohorské 
Podhradie v Rómskej osade bola prevádzkovateľovi – obci Krásnohorské Podhradie 
uložená pokuta v hodnote 5.000,- Sk, súčasne bol vydaný pokyn – nariadenie 
zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody do doby zabezpečenia jej vyhovujúcej 
kvality.  
  Prevádzkovateľovi verejného vodovodu v obci Stratená – VVS, a.s., Košice, Závod 
Rožňava, bola uložená pokuta v hodnote 5.000,- Sk za nevyhovujúcu kvalitu pitnej vody 
v rozvodnej sieti obce.  
 VVS, a.s., Košice, Závodu Rožňava - prevádzkovateľovi verejného vodovodu v obci 
Dedinky – časť Dobšinská Maša, boli nariadené opatrenia: zabezpečenie dodávania zdravotne 
bezchybnej pitnej vody do verejného vodovodu obce a predloženie dokladu o vyhovujúcej 
kvalite pitnej vody zásobujúcej verejný vodovod v obci, a to  z dôvodu zistenia nevyhovujúcej 
kvality pitnej vody v rozvodnej sieti obce.   
 
 Z vodovodov, zásobujúcich rôzne výrobné prevádzky, bolo v roku 2008 
odobratých a analyzovaných celkovo 30 vzoriek ( 28 vzoriek z individuálnych 
vodovodov a 2 vzorky z verejného vodovodu ).  
 V 5-ich vzorkách bolo zistené prekročenie NV SR č. 354/2006 Z.z. stanovených 
limitných hodnôt sledovaných chemických ukazovateľov: v meste Rožňava ( železo ), v obci 
Gemerská Hôrka ( železo ),  v obci Gemerská Panica ( 2 x dusičnany ), v obci Meliata – ( 
mangán a železo ).  
 V 3-och vzorkách boli zistené nadlimitné hodnoty sledovaných mikrobiologických 
ukazovateľov: 2 x v obci Kobeliarovo ( Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 0C, E. coli, 
Koliformné baktérie, Enterokoky ) a 1 x v obci Gemerská Poloma ( E. coli, Koliformné 
baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 0C a Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 37 0C ). 
 Nadlimitné hodnoty sledovaných biologických ukazovateľov neboli zistené ani v 
jednom prípade.    
 Nadlimitné hodnoty chemických a  mikrobiologických ukazovateľov súčasne boli 
zistené v 4-och vzorkách: v obci Gemerská Panica ( dusičnany a Enterokoky ), 2 x v obci 
Čoltovo ( Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C, 
železo, železité a mangánové baktérie a voľný chlór ), v obci Bretka ( Koliformné baktérie, 
Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 0C, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 
37 0C, farba a CHSKMn).  
 Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z.z. zodpovedajúca kvalita vody bola preukázaná 
v 16-ich vzorkách z celkového množstva vzoriek pitných vôd odobratých z  individuálnych 
vodovodov.  
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 Analyzované vzorky vôd, odobraté z verejného vodovodu, vykázali v oboch 
prípadoch  nadlimitné hodnoty železa. 
 

V okrese evidujeme 5 umelých otvorených kúpalísk ( 1 neplavecký bazén, 4 plavecké 
bazény a 6 detských bazénov ). Počas kúpacej sezóny bolo odobratých celkovo 23 vzoriek 
vody na kúpanie, z toho 11 vzoriek bolo odobratých tunajším orgánom verejného 
zdravotníctva v rámci ŠZD, odber  a analýzu 12-ich vzoriek zabezpečili prevádzkovatelia 
kúpalísk. Nesúlad s medznými hodnotami uvedenými vo Vyhláške MZ SR č. 72/2008 Z.z. 
bol zistený v 7-ich prípadoch v rámci ŠZD a v 1-om prípade v rámci prevádzkovej kontroly. 
Nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie bola zistená v senzorickom ukazovateli – zápach a 
v chemických ukazovateľoch – voľný chlór, meď a pH. Opakovanou analýzou vzoriek vôd na 
kúpanie 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.  
 

Úloha č. 5. -  Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného 
prostredia a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
podľa usmernenia ÚVZ SR  

 
Úradom verejného zdravotníctva SR nebolo v roku 2008 zaslané žiadne usmernenie 

vo veci zavedenia informačného systému založeného na indikátoroch životného prostredia 
a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
a zabezpečenia zberu údajov pre tento systém.   

        
K. ROZVOJ  VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO  
     ZDRAVOTNÍCTVA. 
 

1. Zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich ŠZD a 
potravinový dozor prostredníctvom SZU a ďalších vzdelávacích inštitúcií 
 
Vzdelávanie odborných zamestnancov sa zabezpečuje priebežne. V roku 2008  sa 3 
odborní zamestnanci  zúčastnili vzdelávacích akcií usporiadaných SZU a 25 
zamestnancov sa vzdelávalo v rámci iných vzdelávacích inštitúcií. 
 

2. V prípade požiadaviek SZU zabezpečovať odbornú prax pre študentov SZU 
 
     Úloha sa realizuje podľa požiadaviek SZU. V roku 2008 povinnú odbornú  prax na 
jednotlivých pracoviskách RÚVZ Rožňava absolvovala študentka 3. ročníka SZU Bratislava, 
Fakulty verejného zdravotníctva. 
 
INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie IS 
ÚVZ na všetkých úrovniach a vedných odboroch verejného zdravotníctva. 
 
     RÚVZ je pripojené k  IS ISHEM. Oddelenie epidemiológie je pripojené k IS EPIS a 
oddelenie hygieny výživy k IS KOVZ. RÚVZ je pripojené k IS – RIS – štátna pokladnica. 
Informačné systémy sú plne funkčné.  
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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 2008 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 priebežne počas celého roku 2008 v spolupráci 
s oddelením výchovy k zdraviu.  
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.     
 
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 2008 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 celkom 47 respondentov ( veková kategória 19-34 rokov 14 
žien a 5 mužov, veková kategória 35 -60 rokov 20 žien a 8 mužov). 
 
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 
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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 30.06.2008 bola predložená dielčia sumárna správa a k 08.01.2009 bola predložená 
sumárna správa za celý rok 2008 z výkonu úradnej kontroly potravín. 
Z výsledkov je zrejmé nasledovné: 
K 31.12.2008 bolo vykonaných 370 kontrol v 256 prevádzkach, bolo vydaných 138 
rozhodnutí o uvedení priestorov do prevádzky, uložené boli 2 pokuty vo výške spolu 10 000.- 
Sk, uložených 18 blokových pokút vo výške 20 700.-Sk, vydaných 27 opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov. Za obdobie roku 2008 bolo odobratých celkom 628 vzoriek 
potravinárskych výrobkov, z ktorých 125 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy 
po mikrobiologickej stránke a 6 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 roku 2008 sa výkon dozoru 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 
2008 bolo podľa harmonogramu odobratých 17 vzoriek kozmetických výrobkov, všetky 
vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. 

  
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. V rámci riešenie úlohy sa postupovalo podľa 
viacročného plánu úradnej kontroly potravín pre rok 2008 a harmonogramu odberu vzoriek 
potravín na osobitné výživové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti 
a epidemiologicky rizikové druhy potravín. Za obdobie roku 2008 bolo odobratých 32 vzoriek 
potravín na osobitné výživové účely, z toho 4 vzorky výživových doplnkov (2 vzorky 
minerálnych a vitamínových výživových doplnkov vyšetrené na mikrobiológiu a ťažké kovy, 
2 vzorky bylinných čajov vyšetrené na mikrobiológiu a ťažké kovy) a 28 vzoriek dojčenskej 
a detskej výživy (7 vzoriek vyšetrených na mykotoxíny, 5 vzoriek na dusičnany a dusitany,        
13 vzoriek na mikrobiologické riziko, 2 vzorky na reziduá prípravkov na ochranu rastlín,          
1 vzorka na kumarín). Vzorka vyšetrovaná na kumarín nevyhovela požiadavkám platnej 
legislatívy. Ostatné vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. 
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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 
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 2008 
predložený na schválenie na ÚVZ SR v Bratislave, odd. HV. Podľa tohto plánu sa vykonávala 
úradná kontrola potravín v r. 2008 na úrovni odd. HV RÚVZ Senica. V priebehu I. polroka 
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, každé hlásenie bolo následne spracované a boli 
zabezpečené postupy pri zisťovaní nevyhovujúcich výrobkov na trhu. K 31.12.2008 bolo               
na RÚVZ Senica evidovaných 13 hlásení prostredníctvom Rýchleho výstražného systému                
nad potravinami a krmovinami v SR, pričom bolo uskutočnených 25 kontrol a 18 hlásení 
RAPEX nad kozmetickými výrobkami, na základe ktorých bolo vykonaných 52 kontrol. 
V kontrolovaných prevádzkach nebola zistená prítomnosť hlásených výrobkov. 

 
10. Vypracovať správy za príslušný región, informovať verejnosť, poskytovať údaje 
príslušným inštitúciám v SR a EÚ. 
Plnenie úlohy: - dielčia správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontrole 
potravín bola predložená v termíne do 30.06.2008, sumárna správa bola poslaná k 08.01.2009 
- správy z mimoriadnych úloh v roku 2008 boli predložené v stanovených termínoch 
- dielčia správa z výkonu ŠZD nad kozmetickými výrobkami bola predložená k 30.07.2008, 
sumárna správa je v štádiu realizácie 
 
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. 
Odber vzoriek sa realizoval podľa plánu odberu.V priebehu roka 2008 bolo odobratých                  
14 vzoriek dojčenskej a detskej výživy. Z uvedeného počtu bolo 7 vzoriek dojčenskej 
a detskej výživy na ovocnom základe a na báze obilia odoslaných na vyšetrenie mykotoxínov 
(Patulín a Aflatoxín B1) do laboratória RÚVZ Poprad, 2 vzorky dojčenskej a detskej výživy 
na báze mlieka, obilia alebo zeleniny odoslané na vyšetrenie reziduí prípravkov na ochranu 
rastlín do laboratória ÚVZ SR Bratislava a 5 vzoriek dojčenskej a detskej výživy s obsahom 
mrkvy a listovej zeleniny odoslané na vyšetrenie dusičnanov a dusitanov do laboratória 
RÚVZ Trnava. Všetky vyšetrované vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.   
 

- Sledovanie výživového stavu vybratých vekových skupín dospelej populácie SR. 
Úloha bola plnená priebežne.  

Počas roka 2008 sa pracovníci oddelenia hygieny výživy podieľali na realizácii projektu 
„Sledovanie výživového stavu vybratej populácie obyvateľstva SR“, ktorého cieľom je                  
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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 roku 2008 sa projektu zúčastnilo 47 respondentov.  
 

- Kontrola jodidácie kuchynskej soli. Úloha bola plnená priebežne. 
Počas roka 2008 bolo odobratých spolu 36 vzoriek kuchynskej soli, z toho 12 vzoriek 
domácej produkcie, všetky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy a 24 vzoriek zahraničnej 
produkcie, z ktorých 3 vzorky prekročili stanovenú hodnotu KJ (KJ = 35 mg/kg). Sumárna 
správa bola  spracovaná k 31.12.2008  a  odoslaná na  RÚVZ do Košíc. 
 

- Sledovanie regulovaných látok v kozmetických výrobkoch. Úloha bola plnená 
priebežne. 

Výkon štátneho zdravotného dozoru bol realizovaný podľa usmernenia na zabezpečenie 
výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami pre rok 2008. Na základe 
uvedeného materiálu bol podľa určených úloh a v súlade s harmonogramom odberu 
vykonávaný odber vzoriek kozmetických výrobkov. Odobratých bolo spolu  17 vzoriek 
kozmetických výrobkov. Všetky vyšetrené vzorky vyhovovali požiadavkám platnej 
legislatívy.   
 

- Bezpečnosť kozmetických výrobkov.  
Úloha bola plnená priebežne, každé hlásenie bolo následne spracované a boli zabezpečené 
postupy pri zisťovaní nevyhovujúcich výrobkov na trhu. K 31.12.2008 bolo pracovníkmi 
RÚVZ zaznamenaných 18 hlásení, pričom preverených  bolo 14 hlásení. Pri výkone dozoru 
neboli zistené nahlásené kozmetické výrobky v distribučnej sieti regiónu okresov Senica                  
a Skalica. 
  
12. Na regionálnej úrovni sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane 
nefajčiarov na základe oznámení kontrolných inštitúcií. 
Plnenie úlohy: Úloha je riešená od marca 2008 priebežne. V mesačných intervaloch bolo 
predkladané vyhodnotenie kontroly dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov v zariadeniach spoločného stravovania v pôsobnosti RÚVZ Senica.. Za sledované 
obdobie bolo vykonaných 126 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 realizovaná priebežne, 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.  
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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 

 
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  2008 bolo uskutočnených celkovo 89 aktivít. 
 
2. Podieľať sa na príprave Programu podpory zdravia znevýhodnených skupín 
populácie 
Plnenie úlohy: V  roku 2008  sme sa na príprave nepodieľali. 

 
3. Priebežne sa podieľať na sledovaní, hodnotení a analyzovaní  zdravotného stavu 
obyvateľov okresov Senica a Skalica. 
 Plnenie úlohy:     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 2008 navštívilo Poradňu zdravia celkom 312 
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 výchovy k zdraviu sa podieľa na vzdelávaní vybraných skupín 
obyvateľov regiónov  Senica  a Skalica a to formou prednášok, seminárov, besied, putovných 
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výstav pre zdravotných i nezdravotných pracovníkov, pedagógov, študentov verejného 
zdravotníctva, ošetrovateľstva. V roku 2008  bolo uskutočnených celkove 38 týchto aktivít.    
 
 Úloha 
5. Podieľať sa na príprave vypracovania Národného programu prevencie obezity 
a nadváhy 
Plnenie úlohy:  Úloha sa plní priebežne 
V poradni zdravej výživy sme zrealizovali 7 vyšetrení u 6 klientov. 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 klientom poskytnuté informácie, ktoré slúžia na zlepšenie ich zdravotného stavu, 
odstránenie zistených nedostatkov v doterajšom stravovaní  a v životnom štýle. V spolupráci 
s Centrom voľného času detí Senica a Spoločným školským úradom Senica sme zrealizovali 
prednášky spojené s besedami na tému „ Zdravá výživa“ pre žiakov piateho, ôsmeho 
a deviateho ročníka základných škôl a druhého ročníka stredných odborných škôl. Ich cieľom  
bola podpora zdravého spôsobu života s dôrazom na zdravú výživu,  objasnenie zásad 
racionálnej výživy vrátane stravovacieho režimu. Súčasne im bol poskytnutý aj zdravotno - 
výchovný materiál „Zdravá výživa detí“. Pri príležitosti  Svetového dňa zdravia sme 
uskutočnili besedu o zdravej výžive so žiakmi a pedagógmi v Základnej škole Sekule. 
V rámci Dní zdravia v Skalici sme pripravili pre žiakov II. stupňa skalických základných škôl 
kvíz o zdravej výžive. Do kvízu bolo zapojených 682 žiakov.  
 
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. 
 
Úlohy 
1. Podieľať sa na podpore zabezpečovania 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 s Centrom voľného času detí Senica a Spoločným školským úradom Senica sme 
zrealizovali prednášky spojené s besedami na tému „ Zdravá výživa“ pre žiakov  
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piateho, ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a druhého ročníka stredných odborných 
škôl. Ich cieľom  bola podpora zdravého spôsobu života s dôrazom na zdravú výživu,  
objasnenie zásad racionálnej výživy vrátane stravovacieho režimu. Súčasne im bol poskytnutý 
aj zdravotno - výchovný materiál „Zdravá výživa detí“. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia 
sme uskutočnili besedu o zdravej výžive so žiakmi a pedagógmi v Základnej škole Sekule. 
V rámci Dní zdravia v Skalici sme pripravili pre žiakov II. stupňa skalických základných škôl 
kvíz o zdravej výžive. Do kvízu bolo zapojených 682 žiakov. Pri výkone ŠZD v zariadeniach 
spoločného stravovania pre deti a mládež 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 
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 
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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. 
V spolupráci so Základnou školou Sekule sme pri príležitosti Svetového dňa zdravia 
zrealizovali prednášku a besedu na tému „Alkohol – skrytý nepriateľ“.  Besedy pre žiakov ZŠ 
boli zamerané na podporu zdravého životného štýlu, prevenciu fajčenia a ostatných 
drogových závislostí. Pracovníčky Poradenského centra podpory zdravia uskutočnili na 
školách prednášky s tématikou boja proti drogám a drogovým závislostiam. Pracovníci 
oddelenia sa zúčastnili odborných seminárov „Drogy verzus zdravý životný štýl“ a „Chráňme 
sa pred drogovým nebezpečenstvom“. V zariadeniach pre deti a mládež sme vykonali 82 
kontrol dodržiavania zákazu fajčenia  podľa zákona NR SR. č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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 2008 boli zozbierané údaje zaslané gestorovi projektu  európskeho školského        
prieskumu o alkohole a drogách „ESPAD 2007“. V II. polroku 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 
Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne a výkon kontrol je zameraný v rámci ŠZD  najmä na 
povinnosti prevádzkovateľov (varovné označenie, prevádzkové poriadky a pod. ) V roku 2008 
bolo vykonaných 344 kontrol dodržiavania zák. č.  377/2004 . 
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2. Vyhodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 v regióne 
Senica a Skalica 
Plnenie úlohy:  V rámci RÚVZ Senica  sa zapojilo do súťaže 6 respondentov , vyhodnotenie 
bolo v 09/2008. 
 
3.  Vyškoliť koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov na 
základných a stredných školách v regióne Senica a Skalica 
Plnenie úlohy:    Uvedená úloha  bola zabezpečená  formou okresného seminára pre                             
učiteľov a pedagogických pracovníkov v 10/2008. 
 
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. 
 
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:  Kontrola očkovania prebehla k 31.8.2008. Zaočkovanosť v okrese  Senica 
bola 78,9% -100 %. Nízka zaočkovanosť bola u novorodencov očkovacou  BCG z dôvodu 
nedonosenosti, kontraindikácií a nedostavenia sa detí na očkovanie.  
Zdravotnícki pracovníci boli zaočkovaní na 91,8%, pacienti v dialyzačnom programe na 
100%. Neboli hlásene žiadne reakcie po očkovaní,ani neboli zistene závažne nedostatky  
v skladovaní očk.látok. Zaočkovanosť v okrese Skalica bola 97,6-100%, Najnižšia bola 
zaočkovanosť novorodencov BCG vakcínou z dôvodu nízkej pôrodnej  váhy a 
kontraindikácií. Zdravotnícki pracovníci boli zaočkovaní na 96,2%, pacienti v dialyzačnom 
programe na 100%. Neboli hlásene žiadne reakcie po očkovaní,ani neboli zistene závažne 
nedostatky v skladovaní očk.látok. 
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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. 
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. 
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V rámci plnenia tejto úlohy sme v  roku 2008 vydali 18 rozhodnutí o vyhlásení rizikových 
prác, z toho v 16 organizáciách boli rizikové práce prehodnotené na základe žiadostí firiem, 
u 5 firiem boli rizikové práce novo vyhlásené, u 2 zrušené.  
V súčasnej dobe evidujeme v okrese Senica 1087 zamestnancov v riziku, z toho 354 žien. 
Prevládajúcim faktorom je hluk s počtom exponovaných zamestnancov 944, z toho 304 žien. 
V okrese Skalica evidujeme 2656 zamestnancov, z toho 382 žien. Prevládajúcim rizikovým 
faktorom je hluk s počtom exponovaných zamestnancov 2564, z toho 321 žien.  V rámci tejto 
úlohy bolo vyplnených 43 dotazníkov H o informovanosti zamestnancov.  
Z hľadiska dynamiky vývoja konštatujeme, že situácia v počte exponovaných zamestnancov 
rizikovými faktormi je stabilizovaná a vykazuje iba menšie odchýlky. 
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 za rok 2008  vykonali 17 previerok 
ukončených záznamom, v 6 prípadoch boli prejednané zistené nedostatky, v 7 prípadoch išlo 
o novú prevádzku. Bolo vydaných 16 rozhodnutí o odsúhlasení prevádzkového poriadku pre 
prácu s chemickými faktormi  

       Problémom ostáva naďalej hodnotenie rizík jedovatých a veľmi jedovatých látok. Menšie 
problémy sa vyskytli pri vypracovaní prevádzkových poriadkov, ktoré nie sú vždy na 
dostatočnej odbornej úrovni.  

       V rámci  uplatňovanie 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 sa situácia v porovnaní s rokom 2007 nezmenila, 
evidujeme len menšie firmy, ktoré prevažne spracovávajú tvrdé drevo a  NsP Skalica, v ktorej 
sa aplikujú cytostatiká. NsP Skalica boli  uložené pokyny na odstránenie zistených 
nedostatkov  na oddelení POKO. Evidovali sme jednu organizáciu, ktorá likvidovala azbest 
v rámci búracích prác. 

       V priebehu roka 2008 sme šetrili 4 podozrenia na chorobu z povolania položka č. 29 zoznamu 
chorôb z povolania, z ktorých boli 2 potvrdené.  

 
 
2. Spolupracovať na realizácii intervenčných aktivít zameraných na ochranu 
a podporu zdravia zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
Plnenie úlohy: Úloha sa plní priebežne, zameriavame sa konzultácie   
a poradenskú činnosť. 
V rámci kampane „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“, ktorá sa uskutočnila v rámci 
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 bol v regionálnom mesačníku uverejnený článok s témou zdravých 
pracovísk, hodnotenia rizík a Európskej kampane „Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík“. 
V článku bol uverejnený odkaz na internetovú stránku kampane Zdravé pracoviská Európskej 
agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na internetovej stránke mesta Senica bol 
uverejnený článok Európska kampaň „Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík“ a pozvánky na 
deň  otvorených dverí v RÚVZ 
Senica a seminár pre malých a stredných podnikateľov pod názvom „Hodnotenie rizík“.  
Informácia o kampani a  pozvánky na deň  otvorených dverí v RÚVZ Senica a seminár pre 
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malých a stredných podnikateľov pod názvom „Hodnotenie rizík boli uverejnené aj 
obrazových správach regionálnej televízie TV SEN.  

Na webovej stránke RÚVZ Senica boli uverejnené:  
- článok o Európskej kampani „Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík“ s odkazmi na 

internetovú stránku kampane a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, informačné materiály EU - OSHA ku kampani vrátene letákov, 
plagátov, e-facts,  

- pozvánka na deň  otvorených dverí v RÚVZ Senica, 
- pozvánka na seminár pre malých a stredných podnikateľov pod názvom 

„Hodnotenie rizík“, 
- pozvánka na seminár pre zamestnancov v poľnohospodárstve pod názvom 

„Hodnotenie rizík v poľnohospodárstve“,  
- informácie o udeľovaní cien za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci „ Európska cena za dobrú prax“ spojené s pokynmi na predkladanie 
nominácií.     

Hlavné aktivity k Európskej kampani sa uskutočnili v týždni od 20.10. do 24.10.2008.  
Dňa 20.10. 2008 sa uskutočnil deň otvorených dverí v RÚVZ Senica s tromi osobnými 
návštevami a tromi telefonickými konzultáciami. 
V spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Senica sa dňa 
24.10.2008 uskutočnil seminár pre zamestnávateľov v poľnohospodárstve pod názvom 
„Hodnotenie rizík v poľnohospodárstve“, ktorého sa zúčastnilo 17 zamestnancov 
poľnohospodárskych podnikov. S odborným garantom seminára - vedúcim odd. PPL RÚVZ 
bol v správach regionálnej televízie TV SEN odvysielaný rozhovor na tému  hodnotenie rizík 
a televízny šot z tohto seminára.  
  
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 
2008 vykonaných 138 previerok. Organizáciám, kde boli zistené nedostatky, boli v 27 
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 2008 bolo vykonaných 118 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 
1. 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  
Konštatujeme , že trend nárastu počtu zásobovaných obyvateľov pokračoval aj v roku 2008. 

   
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 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. 
V súlade s pokynmi ÚVZ SR na zabezpečenie monitoringu a výkonu ŠZD nad vodou na 
kúpanie zo dňa 22.05.2008 zn. OHŽP – 4892/2008. Úloha bola splnená. Monitoring sa 
vykonával počas celej kúpacej sezóny tak na prírodných i umelých kúpacích lokalitách 
v okrese Senica a Skalica    

 
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, 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) 
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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 poskytnuté 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  
- vybudované dopravné ihriská (MŠ Senica, Kolónia, mestské v Skalici), v Senici 
vybudované nové oplotené uzamykateľné a mestskou políciou strážené verejné detské ihrisko, 
zrekonštruované verejné detské ihriská, detské ihriská pri zariadeniach pre deti a mládež 
pravidelne kontrolované  
 
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 ŠZD, poučenie pracovníkov  
o preventívnych opatreniach počas prevádzky zariadenia  vetranie, prevádzková hygiena  

 
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. 

 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). 
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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 
meranie expozície obyvateľstva záťaži hlukom vo vonkajšom prostredí v súlade so smernicou 
2002/49/EC. 
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2. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním 
pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie   
Plnenie úlohy: v roku r.2008 nebolo potrebné prijať vzhľadom na vyhovujúcu kvalitu pitných 
vôd žiadne opatrenia. Na prírodnom kúpalisku Gazarka bola už začiatkom sezóny zistená 
biologická závadnosť vody (vodný kvet, sinice), čo pretrvávalo počas celej sezóny. Bol 
vydaný zákaz kúpania.   
 
3. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
Plnenie úlohy:            
Monitoring pitných vôd bol zabezpečovaný v roku 2008 na verejných vodovodoch v okresoch 
Senica a Skalica. Bolo odobratých 146 vzoriek vôd na laboratórne vyšetrenie na 52 odberných 
miestach. Monitoring vôd prírodných kúpalísk sa započal pred začiatkom kúpacej sezóny 
28.05.2008 a pokračoval v dvojtýždňových intervaloch v lokalitách Kunovská priehrada 
a Gazarka v Šaštíne - Strážoch. Správa o pripravenosti kúpacích lokalít bola zaslaná v termíne 
do 15.06.2008. Odobralo sa celkom 49 vzoriek vody, z toho 19 z prírodných kúpacích oblastí. 
 
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:  V r. 2008 RÚVZ Senica prevádzkuje tieto IS :  
        
       Databázové systémy:                 EPIS (epidemiologický informačný systém) –  
                                                          webová aplikácia 
                                                          Test zdravé srdce 
                                                          Vydra ( databáza pitných vôd) 
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                                                          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 
 
 
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 
Plnenie úlohy: V  roku 2008 študujú externe 2 pracovníčky na SZU Bratislava a 2 
pracovníčky   na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave. 
Účasť pracovníkov RÚVZ so sídlom v Senici na podujatiach organizovaných SZU      
Bratislava 
 
10.3.2008       Tématický kurz- Požiadavky na výkon úradnej kontroly nad potravinami -2    
                        pracovníci 
29.-30.9.2008  Tématický kurz v hygiene výživy – Výkon úradnej kontroly – 2 pracovníci 
8.-10.12. 2008 Diskusné sústredenie v epidemiológii infekčných chorôb – 1 pracovníčka   
 
2. Poskytovať  odbornú prax pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva.  
Plnenie úlohy:  V roku 2008 na základe dohody o vykonaní odbornej praxe študenta v RÚVZ 
so sídlom v Senici praxovali: 

- v rozsahu 60 hodín tri študentky 3. ročníka FVZSP TU v Trnave v odbore verejné  
          zdravotníctvo. Termín praxe bol dohodnutý na 4.-15.2.2008, 

- v rozsahu 200 hodín odbornej preddiplomovej praxe 1 študentka 5. ročníka FZSP TU 
- študentkám v odbore verejné zdravotníctvo Lekárskej fakulty Jeseniovej univerzity    

          v Martine boli poskytnuté konzultácie pri vypracovaní seminárnej práce   
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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 
 
Odpočet plnenia programového vyhlásenia vlády za rok 2008  (k 31.12.2008) 
Charakteristika a ciele: 

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 2008 boli poskytnuté poradenstvo a 
konzultácie v 51 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 Spišská Nová Ves. 

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 RÚVZ v Sp. 
Novej Vsi - odd. hygieny výživy a PBÚ podieľa na naplnení cieľov Programového vyhlásenie 
vlády SR prostredníctvom: 

- Účasti na realizácii programu ozdravenia výživy obyvateľov SR. 
- Výkonu úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru na zabezpečenie 

zdravotne bezpečných potravín. 
- Cielených úloh a 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. 
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- Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie. 
- Kontrola jodidácie kuchynskej soli. 
- Sledovanie regulovaných látok v kozmetických výrobkoch. 
- Bezpečnosť kozmetických výrobkov 
- Objektivizácia faktorov prostredia v oblasti – Minerálne a pramenité balené vody, 

Radiačne ošetrené potraviny, Reziduá pesticídov v potravinách pre dojčenskú a detskú 
výživu, Sledovanie obsahu gluténu v diétnych potravinách. 

 
Plnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády v roku 2008 
 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý  a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a potravinového dozoru 

 
Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín sa riadi zásadami, 

postupmi a harmonogramom podľa Viacročného plánu úradnej kontroly  na obdobie rokov 
2007 - 2011, plán vychádza a nadväzuje na viacročný národný plán úradnej kontroly potravín, 
vykonávaných orgánmi na ochranu zdravia predkladaný ÚVZ SR.  

V roku 2008 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, 
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 priebehu roku 2008  v územnom obvode 
RÚVZ Spišská Nová Ves vykonaných 434 kontrol, odobratých a vyšetrených bolo 608 
vzoriek kontrolovaných výrobkov. Počet kontrolovaných subjektov s nevyhovujúcimi 
výsledkami (nezhody) bol 53 (12,2 %). V 24 prípadoch boli nezhody odstránené na základe 
výsledkov kontroly, v 27 prípadoch  bolo začaté správne konanie na zabezpečenie zhody,  v 6 
prípadoch boli uložené sankcie na zabezpečenie zhody, v 2 prípadoch   po zabezpečení zhody  
bolo rozhodnutie vo veci uloženia sankcie v rámci autoremedúry zrušené. V ostatných 
prípadoch bola zhoda zabezpečená. 

Počet vzoriek s nevyhovujúcimi výsledkami  (nezhody) bol 33 (5,4 %), u  týchto  
vzoriek išlo o porušenie kritérií hygieny procesu výroby,  resp. o prekročenie stanoveného 
počtu mikroorganizmov, nejednalo sa o porušenie bezpečnosti výrobkov. 
 
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 
výchovy k zdraviu – Poradňou zdravia na RÚVZ v Spišskej 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 Poradňou zdravia RÚVZ v 
Sp. Novej Vsi.  Sledovanie sa v roku 2008 uskutočnilo u vybraných populačných skupín 
obyvateľstva u mužov a žien pre stredne ťažkú prácu v stanovenom celkovom počte 80 
klientov. 
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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. 

Plnenie úloh sa realizuje v spolupráci s Poradňou zdravia na RÚVZ v Sp. Novej Vsi. 
 
4., 5.  - Úlohy v kompetencii ÚVZ SR 
 
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 

 
Výkon úradnej kontroly sa v roku 2008 riadil plánom výkonu kontroly a bol 

zabezpečený nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikových potravín s osobitným 
zreteľom na dodržanie mikrobiologických kritérií a systémov správnej výrobnej praxe. 

V roku 2008 bolo vykonaných 65 kontrol v prevádzkach výroby a predaja 
epidemiologicky rizikových potravín, na laboratórne vyšetrenie bolo odobratých 240 vzoriek 
epidemiologicky rizikových potravín. 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 2008, kde bolo 
testovaných 10 vzoriek výrobkov z uvedenej skupiny. 

Plnenie úloh v oblasti  potravín na osobitné diétne použitie -  potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov bolo vykonané podľa  stanoveného plánu na rok 2008. 
 
7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky 

 
Úloha  bola v roku 2008 splnená, bol realizovaný odber  a analýza  5 vzoriek 

kozmetických výrobkov, určených pre detskú populáciu  so zameraním na sledovanie látok  
ktoré sa nesmú pridávať do  kozmetických výrobkov. Bola vykonaná kontrola označovania  u 
spomínaných 5 druhov kozmetických výrobkov. 

Celkom bolo v roku 2008 (vrátane výrobkov určených pre dospelú populáciu) 
odobratých a testovaných 16 vzoriek kozmetických výrobkov. Bola vykonaná kontrola 
označovania  u 16 druhov 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 
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V roku 2008 boli úlohy splnené v oblasti sledovania obsahu Kadmia, Olova, Ortuti, 

dusičnanov a dusitanov, polychlórovaných uhľovodíkov,  mykotoxínov,  reziduí pesticídov. 
V roku 2008 bolo odobratých a testovaných spolu 119 vzoriek výrobkov v rámci 

uvedeného sledovania. 
 
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. 

 
Pre výkon úradnej kontroly boli rozpracované spoločné princípy EU 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  2008 vypracovaný a 
aktualizovaný regionálny ročný plán úradnej kontroly  v nasledovných 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. 
 
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 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 n prostredníctvom rýchleho výstražného systému 
nad potravinami a krmovinami (RASFF) a systému RAPEX pre kozmetické výrobky. 

V roku 2008 bola vykonaná kontrola na základe 5 hlásení zo systému RASFF, celkom 
bolo vykonaných 121 kontrol . 

Kontroly v rámci hlásení zo systému RAPEX nad kozmetickými výrobkami (celkom 
17 hlásení, týkalo sa 55 druhov kozmetických výrobkov), v roku 2008 bolo vykonaných 
celkom 414 kontrol. 

 
B. OBLASŤ OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 
RÚVZ Spišská Nová Ves úlohy neplní - nie je príslušný v oblasti radiačnej ochrany. 
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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 regionálnych projektov (Úloha č.9.4 – Programy a úlohy 
realizované na regionálnej alebo lokálnej úrovni) – 1. „Pohoda – hľadá sa zdravie školáka 
s pozitívnym stresom“, 2. „Poraďme si navzájom ako byť dobrým rodičom“ a 3. „Peer projekt 
Mladí ľudia a život“.  
Úlohy boli prakticky realizované aj 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 smerované 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 2008 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 – regionálny projekt „Pohoda 
– hľadá sa zdravie školáka“ (úloha č. 9.4), besedy a prednášky na témy : zdravá výživa a pitný 
režim, prevencia nikotinizmu, alkoholizmu a drogových závislostí, pohyb a zdravie, obezita, 
prvá pomoc a stredoškolskú mládež v rámci regionálneho peer projektu Mladí ľudia a život 
(úlohu 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. 
 
 
3.  Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
 
Širokú verejnosť sme informovali o zdravom spôsobe života v rámci plnenia úlohy č. 9.5 -  
Aktivity pri príležitosti významných Svetových dní (Svetový deň TBC, Svetový deň vody, 
Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog, 
Svetový deň pohybu, Svetový deň duševného zdravia a kampaň MOST), 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 k formovaniu postojov a návykov, 
vrátane printových i elektronických médií, zamerané na podporu, rozvoj a ochranu zdravia 
obyvateľov územného obvodu.  
 
 
4. Pripraviť  a realizovať Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
 
V roku 2008 počas mesiacov apríl – december pokračovali v realizácii II. etapy „Programu 
podpory zdravia znevýhodnených komunít žijúcich v segregovaných a separovaných 
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rómskych osídleniach v SR“ pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Spišská Nová 
Ves pod oddelením Podpory zdravia 3 komunitné pracovníčky. V rámci tejto úlohy (úloha 
9.6) komunitné pracovníčky 2008 vykonávali rôzne aktivity pre rómske deti, mládež, dospelú 
populáciu a seniorov so zameraním na zvýšenie zdravotného povedomia, zlepšenia hygieny 
bývania, osobnej hygieny a starostlivosti o vlastné zdravie. Pre túto prácu sú komunitné 
pracovníčky kontinuálne pripravované v rámci školení a konzultácií s 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 
Úlohu plní ÚVZ SR. 
 
 
6.   Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR  
 
Úlohu sme plnili v rámci aktivít (Úloha č. 9.8 Národný program prevencie obezity), ktorú 
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 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 výročnej správe za príslušný rok. Na základe týchto vyšetrení hodnotíme 
a analyzujeme zdravotný stav u nereprezentatívnej vzorky dospelej populácie.  
 
 
7.   Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť 
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR. 
Úlohu plní ÚVZ SR. 
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 
V roku 2008 sme vzdelávali pedagógov ako aj žiakov základných škôl formou prednášok 
a besied a výcvikových kurzov v problematike zásad a poskytovania prvej pomoci, 
stomatohygieny, duševného zdravia a zdravého životného štýlu.  
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 (peer projekt, Hrou proti AIDS).  
Pre dospelých účastníkov kurzov ošetrovateľstva SČK  sme realizovali prednášky na témy 
rizikové faktory životného štýlu, fyziologické funkcie a základné vyšetrovacie metódy ako aj 
preventívna medicína, infekčné a neinfekčné ochorenia.  
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.  
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9.   K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku  
dopadu na verejné zdravie v SR 
Úlohu plní ÚVZ 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. 
Prijatý je zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, účinný od 1.9.2007. K pripravovanému návrhu zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vrátane novej koncepcie v odbore Podpora 
zdravia sme vypracovali pripomienkový materiál ešte počas predchádzajúcich rokov, ktorý 
bol zaslaný na ÚVZ SR Bratislava. 
 
11. Vypracovať Rámcový plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010 
s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010. 
Úlohu plní ÚVZ SR, RÚVZ priebežne zabezpečuje plnenie rozpracovaných úloh. 
 
12. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
 
Vládou SR bol v januári 2008 schválený Národný program prevencie obezity a nadváhy. 
V roku 2008 sme plnili program v rámci činnosti poradenského centra výchovy k zdraviu 
(Úloha č. 9.8  Národný program prevencie obezity).  

 
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 plní 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 72 zariadeniach bola vykonaná kontrola 
intervencie I. etapy realizovaného projektu ohľadne jedálnych lístkov a v prípade nedostatkov 
oproti zásadám zostavovania týždenného jedálneho lístka boli tieto prekonzultované, taktiež 
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na porade vedúcich školských jedální bola táto problematika prejednaná. Priebežne v rámci 
výkonu ŠZD sledujeme zlepšenie na tomto úseku - dodržiavania zásad zostavovania 
jedálnych lístkov. 
− Regionálny projekt: „Hodnotenie jedálnych lístkov z pohľadu dodržiavania 
energeticko – nutričných hodnôt na základných a materských školách v okrese Spišská 
Nová Ves a Gelnica“ – začiatok projektu rok 2007 – projekt rozdelený do etáp na jednotlivé 
roky. V roku 2008 realizovaná II. etapa projektu nasledovne: 
− Školské zariadenia spoločného stravovania zaradené do I. etapy projektu /9 mestských 
a 9 vidieckych škôl/ boli požiadané o poskytnutie jedálnych lístkov za obdobie jedného 
mesiaca (apríl 2008). Následne bolo uskutočnené pracovné stretnutie vybraných vedúcich 
školských jedální zo 4 ZŠ a 3 MŠ, za účelom konzultácie a výmeny informácií o realizácii II. 
etapy daného projektu s návrhom riešení pre zadávanie do novo navrhnutej tabuľky pre 
sledovanie dodržiavania zásad na zostavovanie jedálnych lístkov a tabuľky pre výpočet 
energeticko - nutričných hodnôt.  
− II. etapa 1 polovica roka 2008 bola cielene zameraná na to, aby vedúce školských 
jedální zo zariadení zaradených v I. etape sami vykonávali kontrolu z hľadiska naplnenia 
prísunu potrebnej energie a živín vychádzajúcich z odporúčaných výživových dávok pre danú 
vekovú kategóriu, tak ako im to vyplýva z vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o požiadavkách na 
stravovacie zariadenia. RÚVZ Spišská Nová Ves vystupovalo v pozícii koordinátora 
a metodika.  
− V 2 polovici roka 2008 v II. etape boli zaradené aj stravovacie prevádzky pri 
materských školách /vidiecke aj mestské/ - vyžiadanie jedálnych lístkov, ich zadávanie do 
pripravených tabuliek, posúdenie jednotlivých jedálnych lístkov z hľadiska pestrosti, 
z hľadiska dodržiavania zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov – kontrola intervenčných 
opatrení z I. etapy projektu. U materských škôl boli vyhodnotené aj desiata a olovrant formou 
samostatnej tabuľky, pri ktorých sme sa zamerali na zaraďovanie mlieka a mliečnych 
výrobkov z distribučnej siete a pokrmov s mliečnou zložkou vyrobených v danom 
stravovacom zariadení. Podobne sa sledovalo zaraďovanie cereálneho pečiva a cereálií. 
− V II. etape sa zariadenia rozdelili do skupín nielen podľa ich umiestnenia (vidiek-
mesto) ale i podľa počtu stravníkov, pretože sme chceli porovnať a tým vyvrátiť alebo 
potvrdiť vzťah medzi počtom stravníkov a zostavou jedálneho lístka a to z hľadiska 
finančných možností (množstevné zľavy z hľadiska objemu nakupovaného tovaru – väčšie 
balenia - nižšia cena, druh dodávateľa potravín a pod.) resp. podchytiť vedúce školských 
jedální menších vidieckych zariadení a nasmerovať ich na zostavu pestrejších jedálnych 
lístkov a tým napĺňaniu energeticko - nutričných hodnôt podávanej stravy.  
− Podobne boli vyhodnotené jedálne lístky zo školských jedální pri základných školách 
zaradených v I. etape. Zamerali sme sa na kontrolu intervenčných opatrení z I. etapy projektu 
a na zaraďovanie zeleninových šalátov resp. zeleninových oblôh nie sterilizovaných, na 
zaraďovanie ovocia a cereálnych doplnkov vo forme tyčiniek. V súvislosti so zaraďovaním 
zeleninových šalátov a k ich obľúbenosti resp. postoju detí v základných školách sme sa 
zúčastnili na akcii, ktorá je uskutočňovaná na Základnej škole s materskou školou 
v Harichovciach /vidiek/ už 4  rok. Pracovníčky kuchyne za finančnej pomoci rodičov detí a 
žiakov pripravujú cca 14 druhov rôznych šalátov (ovocných a zeleninových, s bohatým 
zastúpením ovocia a zeleniny) ktoré majú deti Základnej školy a materskej školy možnosť 
ochutnať. Postoj detí k ovociu a zelenine okrem ich zaraďovania k obedu je tak ovplyvnený aj 
takouto formou už od materskej školy, od prvej triedy ZŠ resp. od 5 tej triedy, keďže táto 
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akcia funguje na škole 4 rokom. Túto akciu sme prezentovali na vyhodnotení projektu na 
metodickom seminári a navrhli ako jednu z úloh do III. Etapy projektu, ktorá bude 
samozrejme rozpracovaná do viacerých podúloh ako je napr. spropagovanie akcie cez média, 
spropagovanie akcie u rodičov v navrhnutých školách, leták s jednoduchými druhmi šalátov 
pre rodičov a deti s návodmi na prípravu pre formovanie postoja aj v rodinách a pod. Na 
základe vyhodnotenia jedálnych lístkov zo škôl s vysokým zastúpením rómskej populácie 
z pohľadu práve nepostačujúceho zaraďovania zeleninových jedál a čerstvých zeleninových 
šalátov, bude zároveň spropagovaná  vyššie navrhnutá akcia aj v spolupráci s odd. Podpory 
zdravia prostredníctvom rómskych asistentiek zameraná na  rodičov pri návštevách v rodinách 
resp. v komunitných centrách. Vzhľadom k zvýšeniu finančného limitu na jedného stravníka 
o 2 Sk od septembra 2008 bola navrhnutá ďalšia úloha do III. etapy v roku 2009 a to 
porovnanie jedálnych lístkov za mesiac október roku 2008 z už vyhodnotenými jedálnymi 
lístkami za apríl roku 2008. Cieľom bude zhodnotenie dopadu zvýšenia finančného limitu na 
kvalitu jedálneho lístka.  
− Prezentácia výsledkov bola podobne ako v roku 2007 uskutočnená formou 
metodického seminára 15.12.2008 pre vedúce školských stravovacích zariadení z oboch 
okresov (Spišská Nová Ves a Gelnica) – grafické spracovanie výsledkov odovzdané 
jednotlivým zapojeným prevádzkam. Na seminári boli odprezentované zistenia z pohľadu 
dodržiavania zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a porovnania zaraďovania mlieka 
a mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny aj v podobe šalátov na základe ktorých boli 
upozornené tie vedúce školských stravovacích zariadení, u ktorých boli zistené nedostatky.   
− Záverom možno konštatovať, že realizáciou tohto projektu sme docielili čiastočné 
zlepšenie zostavy jedálneho lístka resp. dodržiavanie zásad pre zostavovanie jedálnych 
lístkov. Získali sme prehľad o podávaní mlieka a mliečnych výrobkov v materských školách 
(frekvenciu a formu) o podávaní ovocia  a zeleniny na školách (ZŠ,MŠ) – podobne ako 
u mlieka ich frekvenciu a formu podávania. Tieto údaje budú podkladmi pre III etapu projektu 
zamerané na zlepšenie a zvýšenie príjmu ovocia a zeleniny, mlieka  a mliečnych výrobkov 
u detí a žiakov.  

 
3. 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. Podobne sú vedúce pri výkone ŠZD neustále upozorňované na 
potrebu zaraďovania mlieka do jedálneho lístka. Mliečny program sa naďalej realizuje 
v celom meste Spišská Nová Ves kde je 100 % zaradenosť MŠ (14) a ZŠ (8) do projektu. Na 
týchto základných školách je uskutočňovaný denne predaj mliečnych výrobkov a podávanie 
mlieka k obedu spravidla k múčnemu jedlu. Z celkového počtu materských škôl  58 (MŠ 
alebo MŠ pri ZŠsMŠ) je teda zaradených 14 z mesta Spišská Nová Ves a ďalších 24 z okresu 
Spišská Nová Ves a Gelnica. Oproti minulému roku sa zvýšil počet MŠ o 4 v okrese Gelnica. 
Z celkového počtu základných škôl  (ZŠ alebo ZŠ pri ZŠsMŠ) je teda zaradených 8 z mesta 
Spišská Nová Ves kde sa uskutočňuje ich predaj a ďalších 14 z okresu Spišská Nová Ves 
a Gelnica  (8 predaj, 6 k obedu) 
−  v rámci regionálneho projektu, ktorý bol vyššie spomenutý sa pracovníci oddelenia 
zaoberajú touto problematikou v II. etape s výstupmi v podobe usmernení na základe 
vyhodnotenia JL z pohľadu zaraďovania mlieka a mliečnych výrobkov. 

621



 

  

 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov  
 
−   Problematika pitného režimu je preberaná na porade riaditeliek MŠ a ZŠ, podrobnejšie je 
problematika spracovaná v novom prevádzkovom poriadku. Pri výkone ŠZD je kontrolované 
zabezpečenie pitného režimu v školských a predškolských zariadeniach. 
 
5. Podporovať napĺňanie bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
 

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. 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 sledovanom období – v roku 2008 - 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 PREVENCIE FAJČENIA  
 
1. Predložiť návrh Národného programu kontroly tabaku  
Úloha sa plnila na centrálnej úrovni.   
 
2. Predložiť návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku 
Úloha sa plnila na centrálnej úrovni – ÚVZ SR Bratislava.   
 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
 
 Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona kontroly tabaku o ochrane 
nefajčiarov na základe oznámení kontrolných inštitúcií vykonávajú terénne oddelenia RÚVZ 
Spišská Nová Ves pri kontrolách všetkých dotknutých zariadení v rámci štátneho zdravotného 
dozoru. V roku 2008 bolo vykonaných 589 kontrol, zameraných na dodržiavanie ustanovení 
zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších právnych predpisov , pri 
ktorých nebolo  zistené porušenie citovaného zákona. Pri výkone štátneho zdravotného 
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dozoru sa kontroluje dodržiavanie zákona a zisťuje sa vyčlenenie priestorov pre fajčiarova ich 
označenie. 
 Regionálnemu úradu v Spišskej Novej Vsi nebol oznámený žiaden podnet kontrolných 
inštitúcií na porušovanie zákona o ochrane nefajčiarov v priebehu roku 2008. Z uvedeného 
dôvodu nebolo nutné pristúpiť k sankciám. 
Mesačné a štvrťročné správy o vykonaných kontrolách a uložených sankciách sú zasielané 
v požadovaných termínoch v zmysle listu ÚVZ SR – sekcii kontroly tabaku 
č.CKTA/3046/2008. 
 
4. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2006 
 
Súťaž sa realizuje každé 2 roky pre dospelú populáciu fajčiarov, ktorí sa rozhodli prestať 
fajčiť. Kampaň spojená so súťažou v našom regióne prebehla v r. 2006, počas ktorej sa 
zapojilo do súťaže 30 fajčiarov, ktorým sme poskytli prihlášky do súťaže a odborné 
poradenstvo k odvykaniu od fajčenia.  Výhercom sa nestal žiaden z účastníkov. O efektivite 
zanechania fajčiarskeho návyku u týchto respondentov nemáme k dispozícii informácie. 
 
5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 
 
Súťaž sa realizovala v mesiaci máj 2008 a akcia bola spropagovaná prostredníctvom 
regionálnych médií a  internetovej stránky RÚVZ Spišská Nová Ves. Prihlášky do súťaže boli 
k dispozícii v regionálnej tlači, na oddelení Podpory zdravia RÚVZ a v mestských lekárňach.  
Záujemcom boli poskytnuté všetky potrebné informácie k súťaži vrátane prihlášok ako aj 
možnosť konzultácií a poradenstva k zanechaniu fajčenia a vyšetrenia v poradni zdravia. Do 
súťaže sa zapojilo celkom 9 záujemcov z okresu Spišská Nová Ves, z toho 5 zamestnanci 
firmy Embraco a 1 pracovník RÚVZ Spišská Nová Ves, ktorým sme poskytli odborné 
poradenstvo pri odvykaní od nikotínovej závislosti. Výhercom sa nestal žiaden z účastníkov. 
 
6. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
 
V rámci besied a prednášok pre žiakov základných a študentov stredných škôl zameraných na 
prevenciu fajčenia sme konzultovali problematiku prevencie užívania tabakových výrobkov s 
koordinátormi a riaditeľmi na týchto školách a poskytli im potrebné odborné informácie, 
ktoré môžu využívať pri svojej práci so žiakmi a študentmi. V spolupráci zo Školským 
úradom v Margecanoch sme zorganizovali a odborne viedli školenie pre 13 koordinátorov 
prevencie drogových závislostí zo základných škôl okresu Gelnica na tému „Fajčenie, 
prevencia a odvykanie“. Účastníkom školenia sme poskytli aj spracovaný odborný materiál 
k danej problematike formou prezentácie ako pomôcku pri ich práci na školách v oblasti 
primárnej prevencie nikotinizmu.    
 
7. Pripraviť novelu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  

 
K novele zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sme vypracovali pripomienky v roku 
2007, ktoré boli zaslané na ÚVZ SR Bratislava. Ministerstvo zdravotníctva  SR v spolupráci 
s Úradom verejného zdravotníctva SR vypracovalo návrh novely zákona č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov, ktorý  vláda SR prijala na svojom zasadnutí 6. 11. 2008 a návrh novely 
zákona bol predložený do NR SR na prerokovanie. 
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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. 

 
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 praktických lekárov pre deti 
a dorast a praktických lekárov pre dospelých boli všetci pediatri písomne oboznámení so 
zmenami a úpravami v povinnom základnom očkovaní platnom na rok 2008 a bol im zaslaný 
aktuálny očkovací kalendár. 

Vzhľadom k tomu, že  v roku 2008 nebola v platnosti vykonávacia vyhláška 
o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení, usmerňovanie o možnostiach 
očkovania sa realizovala len na základe Opatrenia MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a 
liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného 
poistenia – platných indikačných obmedzení. Takto boli praktickí lekári pre deti a dorast 
a praktickí lekári pre dospelých písomne usmernení o možnostiach očkovania a kategorizácii 
vakcín proti vírusovej hepatitíde typu A a pneumokokovým ochoreniam. Opakovane boli 
oboznámení praktickí lekári pre dospelých s povinnosťou pravidelného preočkovania 
proti diftérií a tetanu u dospelých. Zároveň boli upozornení na očkovaciu schému vakcíny 
Imovax – D.T a boli písomne informovaní o situácií v zásobovaní očkovacími látkami 
s obsahom difterického toxoidu pre povinné očkovanie detí a dospelých. 
 V rámci Európskeho imunizačného týždňa sme najväčší dôraz kládli na  propagáciu 
očkovania v sociálne neprispôsobivých skupinách obyvateľstva. S náplňou, úlohami a cieľmi 
Národného imunizačného programu boli podrobne oboznámené aj komunitné pracovníčky, 
ktoré pôsobia na RÚVZ Spišská Nová Ves a do ich náplne práce boli zaradené aj návštevy 
rómskych rodín v pediatrických obvodoch, kde z rôznych dôvodov je nižšia zaočkovanosť 
detí v rámci pravidelného povinného očkovania.  

Zorganizovali sme pracovné stretnutie pre praktických lekárov pre deti a dorast. 
Vybrali sme pediatrické obvody s vysokým podielom rómskych detí, kde sme na základe 
výsledkov kontroly očkovania z roku 2007 zaznamenali najväčšie nedostatky a nižšie 
percento zaočkovanosti detí. Na pracovnom stretnutí bola dohodnutá spolupráca medzi 
pediatrami a komunitnými asistentkami zdravotnej výchovy RÚVZ, ktoré na základe 
poskytnutých zoznamov aktívne vyhľadávali a pozývali rómskych rodičov s deťmi na 
očkovanie a preventívnu prehliadku. Ich aktivita bola zároveň zameraná aj na osvetu 
očkovania, ktoré je nevyhnutné pre prevenciu ochorení a ochranu životov. Vzhľadom k tomu, 
že táto činnosť komunitných pracovníčok v rómskych osadách mala pozitívny ohlas hlavne zo 
strany pediatrov, budeme v daných aktivitách aj naďalej pokračovať, metodicky usmerňovať 
komunitné pracovníčky v oblasti očkovania a taktiež priebežne vyhodnocovať efekt tejto 
činnosti.  

Regionálnou úlohou je cielená a dlhodobo venovaná zvýšená starostlivosť o rodinné 
a sexuálne kontakty nosičov HBsAg a zvlášť podrobne sú sledované gravidné nosičky 
antigénu VHB s cieľom zabezpečiť očkovanie novorodenca hneď po narodení a chrániť ho 
v prostredí možného získania antigénu. Spolupráca s novorodeneckými oddeleniami spočíva 

624



 

  

v ich mesačnom hlásení narodenia novorodenca HBsAg pozitívnej matky, s cieľom našej 
kontroly jeho individuálneho očkovania. Za hodnotené obdobie bolo zistených 46 
novozistených HBsAg nosičov, z nich bolo 17 gravidných žien. V roku 2008 sa narodilo 55 
novorodencov, narodených HBsAg pozit. matkám. 
 
2/ Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR. 
 
 Úroveň zaočkovanosti v rámci povinného očkovania v oboch okresoch regiónu 
kontrolovaná k 31.8.2008 bola vyššia ako 95%, čo zaručuje dostatočnú a kvalitnú kolektívnu 
imunitu.  
 V okrese Gelnica zo 7 pediatrických obvodov nebola dosiahnutá zaočkovanosť viac 
ako 90% v jednom pediatrickom obvode u MUDr. Baldovičovej v Gelnici, kde v ročníku 
2004 je nezaočkovaných 10 detí (DiTePer) z celkového počtu 40 detí (72.5%) a v ročníku 
2001 je nezaočkovaných 13 detí (DiTePer) z celkového počtu 57 detí (77,19%). 
 V okrese Spišská Nová Ves z 24 pediatrických obvodov nebola dosiahnutá 
zaočkovanosť základného očkovania vyššia ako 90% v piatich pediatrických obvodoch, 
všetky s prevahou rómskych detí.  
Z nedostatkov vo výkone očkovania  boli zistené:  

 -     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.  
- neochota a rezignácia lekára do nekonečna sa dohadovať s rómskymi matkami  
- chyba malých čísiel,  počet detí v ročníku v jednom obvode sa pohyboval od 2 do 10 

detí, problémy so zásobovaním očkovacími látkami (D.T.COQ) v okrese Gelnica . 
 

Výsledky kontroly očkovania boli vyhodnotené individuálne pre každého praktického lekára 
pre deti a dorast, boli spracované do tabuliek, aby bolo možné ich vzájomné porovnanie.  
 
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 pri vykonávaní ŠZD na pracoviskách a pri rozhodovacej činnosti RÚVZ 
Spišská Nová Ves. Na prevádzkach sa vyžaduje objektivizácia faktorov pracovného 
prostredia, hodnotenie rizika a vypracovanie prevádzkových poriadkov pre jednotlivé 
škodliviny. Objektivizácia faktorov pracovného prostredia, hodnotenie rizika a zaradenie do 
kategórie sú vypracované pracovnou zdravotnou službou. Prevádzkovatelia na základe 
zaradenia do rizika predkladajú návrhy na vyhlasovanie rizikových prác. Zabezpečuje sa 
aktualizácia evidencie rizikových prác v programovom vybavení ASTR. Pri výkone ŠZD sú 
vyhľadávané práce a pracovné činnosti s karcinogénnymi a mutagénnymi látkami a práce 
súvisiace s odstraňovaním materiálov s obsahom azbestu. Pri pracovných činnostiach 
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zaradených do 4. kategórie rizika a sú vyhlásené na obmedzenú dobu – 1 rok, sú vyžiadané 
opatrenia na zníženie rizika (technické a organizačné). 
 V roku 2008 je v regióne Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves a Gelnica) 
evidovaných 3139 pracovníkov v riziku práce, z toho je 503 žien. V okrese Spišská Nová Ves 
je evidovaných 2604/466 pracovníkov a v okrese Gelnica 535/37 pracovníkov. Oproti roku 
2007 sa počet exponovaných pracovníkov znížil o 338 a počet exponovaných žien sa znížil o 
68 pracovníčok. Zníženie počtu exponovaných pracovníkov je dôsledkom novej 
objektivizácie faktorov pracovného prostredia a posúdenie rizika, ktorú vykonali pracovné 
zdravotné služby. 
 V roku 2008 boli prehodnotené rizikové práce v 42 spoločnostiach a boli vypracované 
nové rozhodnutia. Zrušené boli rizikové práce v 8 spoločnostiach – na základe objektivizácie 
faktorov pracovného prostredia, zánikom spoločnosti a ukončením činnosti s výskytom 
rizikových faktorov. 
 Preventívna lekárska starostlivosť je poskytovaná prevažne pracovnou zdravotnou 
službou. V regióne Spišská Nová Ves podľa podkladov z výkonu štátneho zdravotného 
dozoru poskytuje služby asi 12 PZS. 
 V sledovanom období bolo vykonaných 17 previerok na pracoviskách s používaním 
veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov, vykonané boli 3 školenia pracovníkov s 
chemickými látkami a prípravkami (obchod, školy, lekárne, laboratória a poľnohospodárstvo). 
 V súčasnom období boli zistené práce s azbestom pri výmene kanalizačných potrubí v 
bytových domoch. Na odstraňovanie materiálov s obsahom azbestu boli vydané 3 
rozhodnutia. Likvidácia zabezpečených AZC rúr a dosiek je riešená na skládke nebezpečných 
odpadov v Žákovciach (okres Kežmarok) alebo V.O.D.S., Košice. 
 Pri výkone ŠZD na pracoviskách s výskytom chemických látok je zisťovaná 
prítomnosť látok zaradených medzi karcinogénne a mutagénne faktory. Pôvodné pracovisko v 
oddelenie POCO prevádzkuje bez zmeny. V roku 2008 v NsP Spišská Nová Ves, na odd. 
POCO  bolo aplikovaných 1574 ampuliek cytostatík. V roku 2008 bolo posúdených 5 
prevádzkových poriadkov zameraných na pracovnú činnosť s karcinogénnymi a mutagénnymi 
faktormi. 
 V roku 2008 bolo celkove prešetrených 45 podozrení na choroby z povolania, z toho 
bolo 22 prešetrení s dg. DJNZ. DJNZ v kombinácii s vibráciami bolo šetrených 8 podozrení, 
13 prešetrení bolo iba dg. DJNZ a v 1 prípade bolo prešetrované podozrenie DJNZ  s 
poškodením sluchu hlukom. Oproti roku 2007 sa počet prešetrovaných podozrení na choroby 
z preťaženia znížil o 6 prípadov. V dvoch prípadoch boli prešetrované podozrenia na chorobu 
z povolania – poškodenie chrbtice. 
  
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov (Zdravé pracoviská) 
 
V roku 2008 bola činnosť RÚVZ Spišská Nová Ves – odd. PPL zameraná na prípravu akcie 
Európska kampaň „Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík“. V októbri 2008 sa uskutočnil „Deň 
otvorených dverí“ s prezentáciou hodnotenia rizík – stres, nebezpečné látky, hluk, vibrácie, 
DJNZ,  spôsob a postupnosť pri hodnotení rizík, choroby z povolania vyskytujúce sa v 
regióne. Pri výkone ŠZD sa postupuje v súlade s metodickým usmernením ÚVZ SR. 
Využívajú sa dotazníku informovanosti najmä pri plnení jednotlivých programov a projektov 
2008. Kontrolná činnosť je zameraná podľa riešenej problematiky jednotlivých pracovísk, 
výskyte škodlivých faktorov a na kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľov pri 
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objektivizácia faktorov pracovného prostredia, vykonávaní preventívnej lekárskej 
starostlivosti, posudzovaní rizika a vypracovaní prevádzkových poriadkov, vyhľadávaní 
pracovných postupov a prác s výskytom karcinogénnych a mutagénnych faktorov a prác s 
likvidáciou materiálov s obsahom azbestu a zaobchádzaní s veľmi jedovatými a jedovatými 
látkami a prípravkami. 
 Zabezpečuje sa školenie zamestnancov na prácu s veľmi jedovatými a jedovatými 
látkami a prípravkami,  výkon epidemiologicky závažnej činnosti – zásobovanie pitnou vodou 
a poskytujú sa informácie o nových legislatívnych úpravách.. 
  
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 územnom obvode RÚVZ Spišská Nová Ves podľa podkladov zistených pri výkone 
štátneho zdravotného dozoru poskytuje služby asi 12 PZS. Zo zistených podkladov zatiaľ 
vyplýva, že vykonávanie preventívnej zdravotnej starostlivosti v regióne prevažne vykonáva 
spoločnosť ProCare Bratislava, ktorá má v Spišskej Novej Vsi zriadenú ambulanciu a 
uzatvorené dohody s praktickými lekármi v oblasti Krompachy a Gelnica. Zároveň 
zabezpečuje vykonávanie objektivizácie faktorov pracovného prostredia, hodnotenie rizika 
práca, hodnotenie a zaraďovanie pracovných činnosti do kategórií a vypracovanie 
prevádzkových poriadkov pre jednotlivé rizikové faktory. Spracovanie protokolov 
objektivizácie pracovného prostredia jednotlivými meracími skupinami je značne rozdielne. 
Nedostatky pri poskytovaní služieb PZS boli zistené u malých firiem, resp. u SZČO, v 
ktorých sú vykonávané rizikové práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika.  
 
H.  OBLASŤ   HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Charakteristika a ciele: 
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.  
 
Úlohy 
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 v územnom obvode, 
osobitne v rómskych osadách, ako aj v prameňoch Národného parku Slovenský raj a v rámci 
plnenia projektu PHIME. 
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V roku 2008 bolo  odobratých 45 vzoriek vôd z 26 prameňov nachádzajúcich sa vedľa 
najnavštevovanejších turistických trás na území Národného parku Slovenský raj. Z uvedeného 
počtu bolo 19 vzoriek závadných.  
 Výsledky kvality vôd 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 – Krompachy, Bystrany, Vítkovce, Žehra, Nálepkovo, Spišská 
Nová Ves – Hájik a Podskala, Rudňany bolo odobratých celkovo 24 vzoriek vôd zo studní, 
prameňov a verejného vodovodu, ktoré slúžia na hromadné zásobovanie pitnou vodou. 
Závadnosť vzoriek je  vysoká – 66,6 %. V závadných vzorkách boli prekročené limity 
mikrobiologických ukazovateľov, v niektorých vzorkách boli prekročené aj limity 
chemických ukazovateľov – železo, dusičnany.   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, v mesiaci jún bola vykonaná rekonštrukcia verejnej 
studne v osade a studňa bola prečistená. Pre oblasť Dobrá Vôľa, časť Spišské Vlachy je 
spracovaná projektová dokumentácia napojenia na vodovod Žehra. 
 Nedostatky sú zisťované  v udržiavaní a funkčnosti verejných studní. Odstraňovanie 
týchto nedostatkov je veľmi zdĺhavé a v rómskych osadách často neefektívne - opakované 
zničenie stavebnej úpravy studní,  čerpacích zariadení a zásahy do prevádzky chlórovacieho 
zariadenia. Okolie studní je znečisťované, nie je možné vytvorenie ochranného pásma.  
  V rámci projektu PHIME – Public health impact of long-term, low-level Mixed 
element Exposure in susceptible population strata ( Vplyv dlhodobej expozície nízkym 
koncentráciám zmesi kovov na zdravie citlivých populačných skupín), kde je RÚVZ Spišská 
Nová Ves spoluriešiteľom projektu za priemyselnú oblasť sa sleduje expozícia detskej 
populácie ťažkým kovom (Pb, Cd, Hg v krvi detí) a zberom údajov o kvalite pitnej vody a 
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 u prevádzok s produkciou nadmerného 
hluku. 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 
požadujú 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 u vzoriek vôd  odoberaných z verejných vodovodov sledované 
ukazovatele v rámci základného rozboru a tiež v rámci úplného rozboru. Osobitná pozornosť 
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je venovaná kvalite pitnej vody v rómskych osadách, kde sú pravidelne odoberané  vzorky 
pitnej vody. Vzorky vôd sú odoberané aj z verejných studní a vodných tokov. 

Kvalita vody je  sledovaná aj v prameňoch Národného parku Slovenský raj. Vody sú 
odoberané z 23 prameňov nachádzajúcich sa vedľa najnavštevovanejších turistických trás. 

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 

V priebehu roka 2008 bolo pracovníkmi oddelenia hygieny životného prostredia 
odobratých celkove 293 vzoriek pitných vôd – z toho bolo 248 vzoriek z verejných 
vodovodov, 19 vzoriek z verejných studní a prameňov, 11 vzoriek z individuálneho 
zásobovania, iné – 15.  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 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).  

Výnimky z nezodpovedajúcej kvality pitnej vody neboli vydané. 
Kvalita vôd na kúpanie : 
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 bol doplnený o sledovanie banských jazier Gelnica – Thurzov a pri obci 
Úhorná. Uvedené jazerá sa sporadicky využívajú na kúpanie. 
   
• Vodná nádrž Ružín I. – západná časť 

Základné parametre vodnej nádrže sú nezmenené a v uplynulom období nedošlo 
k žiadnym zmenám – ubytovacie kapacity, zmeny v zásobovaní vodou a pod. Vodná nádrž 
okrem individuálnej chatovej rekreácie a vodnolyžiarskych športov je prevažne využívaná 
rybármi s divokým stanovaním.   
 Celkove boli odobraté 4 sady vzoriek vôd. Prvý odber bol vykonaný  v mesiaci júni a 
posledný odber sa uskutočnil v mesiaci september. 
 Priehľadnosť vody bola v priebehu sledovaného obdobia premenlivá. Hodnota reakcie 
vody na všetkých odberných miestach vo vodnej nádrži sa pohybuje v intervale od 8,5 do 9,0. 
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K prekročeniu limitu došlo v štyroch vzorkách. Nasýtenie kyslíkom bolo nízke pri odberoch 
vykonaných v septembri. Počas letnej turistickej sezóny bola hodnota celkového fosforu 
prekročená v 11-ich odobratých vzorkách z celkového počtu 15 odobratých vzoriek, čo 
predstavuje viac ako  68,8% - né  prekročenie  limitnej  hodnoty. Na odberovom mieste 
Hnilecké rameno bola počas sledovaného obdobia zhoršená situácia v mikrobiologických 
ukazovateľoch – limitná hodnota pre fekálne streptokoky bola prekročená pri 2 odberoch a 1x 
bola dokázaná prítomnosť salmonely. V jednej vzorke bola zistená zvýšená prítomnosť rias.
 Mimoriadna situácia nastala v priebehu letnej turistickej sezóny v okresoch Spišská 
Nová Ves a Gelnica po povodniach, ktoré boli na konci mesiaca júla. Na začiatku augusta sa 
na hladine celej plochy vodnej nádrže nachádzalo obrovské množstvo plávajúcich nečistôt 
(listy, konáre, kmene, ale najmä PET fľaše, rôzny stavebný materiál, prevažne polystyrén). 
Situácia sa zlepšuje len veľmi pomaly a ešte ani v súčasnosti nie je hladina nádrže úplne 
vyčistená od plávajúcich nečistôt. Koncentrácie sledovaných kovov neboli vo vzorkách 
odobratých počas letnej turistickej sezóny prekročené. Vodný kvet nebol v roku 2008 zistený. 
 V priebehu sezóny neboli hlásené prenosné ochorenia súvisiace s využívaním vodných 
plôch. 
 
• Banské jazero Gelnica Thurzov a banské jazero Úhorná 

 Celkove boli odobraté 3 sady vzoriek vôd.  
 Priehľadnosť vody bola v priebehu sledovaného obdobia premenlivá. Na banskom 
jazere Gelnica – Thurzov bola priehľadnosť nižšia ako 1 m pri jednom odbere a na banskom 
jazere Úhorná pri všetkých odberoch.  Počas letnej turistickej sezóny bola hodnota celkového 
fosforu prekročená v 1 vzorke z banského jazera Úhorná.  
 Vo vzorke z banského jazera Gelnica – Thurzov bola pri odbere v júni prekročená 
limitná hodnota fekálnych streptokokov a dokázaná prítomnosť patogénnych baktérií 
Citrobacter. V jednej vzorke odobratej z banského jazera Úhorná bola zistená zvýšená 
prítomnosť rias.   Koncentrácie sledovaných kovov neboli vo vzorkách odobratých počas 
letnej turistickej sezóny prekročené. Vodný kvet nebol v roku 2008 zistený. 
 V priebehu sezóny neboli hlásené prenosné ochorenia súvisiace s využívaním vodných 
plôch. 
 
4. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia    pre 

potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
 
Do nového informačného systému Voda na kúpanie sú priebežne zadávané údaje o 

kvalite vody v prírodných a umelých kúpaliskách, bola zadaná správa o príprave na LTS 
a tiež správa o hodnotení LTS v spádovom území okresu Spišská Nová ves a Gelnica. 
 
I. LABORATÓRNE ZLOŽKY    
  
RÚVZ Spišská Nová Ves zabezpečuje odber vzoriek a ich dopravu do príslušného laboratória, 
s hodnotením výsledkov vyšetrení na terénnych oddeleniach..  
 
J.  OBLASŤ   LEKÁRSKEJ MIKROBIOLÓGIE 
RÚVZ Spišská Nová Ves zabezpečuje odber vzoriek a ich dopravu do príslušného laboratória. 
 

630



 

  

 
K. 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 
 
V máji 2008 boli v súvislosti s prípravou dištančného vzdelávania študentov FVZ SZU 
Bratislava spracované vyžiadané modelové situácie, vychádzajúce z výkonu ŠZD na 
odborných oddeleniach RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. 
 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva. 
 
RÚVZ Spišská Nová Ves spolupracuje pri pregraduálnom vzdelávaní študentov a 
zdravotníckych pracovníkov v oblasti verejného zdravia i keď nie je akreditovanou 
výučbovou základňou. V priebehu roku 2008 absolvovali odbornú prax na pracoviskách 
RÚVZ v Spišskej Novej Vsi 3 študentky.  
 
INFORMATIZÁCIA INŠTITÚCIÍ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
- úlohy sú plnené na centrálnej úrovni - ÚVZ SR a MZ SR. 
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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 ŠZD a ÚK. – vykonáva sa bez problémov a v súlade s platnou 
legislatívou podľa viacročného národného plánu  
2.) program ozdravenia výživy obyvateľov SR. – viď vyššie 
3.) zabezpečiť na všetkých RÚVZ v SR skvalitnenie poradenských činností – vykonáva 

sa v spolupráci s podporou zdravia 
4.) podporovať a následne realizovať oceňovanie potravín s významným obsahom 
nutričných látok – plní sa v rámci viacročného národného plánu úradnej kontroly – viď 
vyššie 
5.) podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov  vo 
výžive – prebieha 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 – vykonáva sa v rámci VNPKP  
7.) Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky – plní sa podľa harmonogramu, viď vyššie 
8.) Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie 
potravinového reťazca cudzorodými látkami – vykonáva sa počas ŠZD a ÚK pravidelne 
v rámci možností 
9.) Rozpracovať spoločné EÚ 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 je vypracovaný a dodržiava 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  - vykonáva sa pravidelne a v súlade s platnou 
legislatívou 
11.) Presadzovať a rozpracovať informačné systémy v sieti úradov verejného        
zdravotníctva v oblasti ÚK a ŠZD – zabezpečujeme napĺňanie systému OKZV,        
pravidelne podľa potreby v rámci celého roka 
 
C. OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
Úlohy 
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 2008 podieľalo plnením 
jednotlivých projektov NPPZ. Aktivity boli v roku 2008 nasmerované na riešenie a plnenie 
hlavne programu CINDI, Škôl podporujúcich zdravie, Zdravých materských škôl, Zdravého  
mesta, Zdravého pracoviska. 
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2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenia zdravotného stavu u    vybraných 
skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia.  
V rámci realizácie uvedenej úlohy sme spracovali informácie k zdravotno-hygienickej 
problematike rómskych osád v okrese Stará Ľubovňa pre účely prípravy „Programu podpory 
zdravia znevýhodnených skupín populácie“ a v mesiaci február sme ich zaslali na ÚVZ SR v 
Bratislave. 
Oddelenie podpory zdravia v rámci prípravy informácie o hygienickej problematike rómskych 
osád v okrese Stará Ľubovňa pre účely prípravy „Programu podpory zdravia znevýhodnených 
skupín populácie“ spolupracovalo so  samosprávou a pracovníkmi Komunitných centier, 
v ktorých sa nachádzajú osady.  
V apríli 2008 sme spracovali informácie o realizácii Programu podpory zdravia 
znevýhodnenej rómskej komunity v pôsobnosti okresu Stará Ľubovňa za obdobie jún – 
december 2007 pre redakciu Romano nevo ľil. 
V júni  2008 sme spracovali pripomienky k „Hodnotiacej správe o výsledkoch 1.etapy 
Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity za roky 2007-2008“ 
a pripomienky k predloženému materiálu „Návrh 2. etapy Programu podpory zdravia 
znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009-2015“. Uvedené pripomienky boli 
zaslané na ÚVZ SR. 

 
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 156 prednášok, 66 besied, poskytli sme 202 telefonických 
a 926 osobných konzultácii. V rámci vlastnej edície sme vytvorili 46 materiálov. Došlé zv 
materiály sme distribuovali podľa problematiky  v ambulanciách praktických lekárov pre deti 
a dorast, v Materskom centre Maják, Bus Karpaty s.r.o, Stará Ľubovňa, do lekárni v meste 
Stará Ľubovňa a do škôl v okrese Stará Ľubovňa. Celkom sme distribuovali 4 tituly zaslané z 
ÚVZ SR v Bratislave. 
Zdravotno-výchovný 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  roka 2008 sa videotéka na Oddelení podpory zdravia rozšírila o 2 DVD. Celkovo 
máme 93 videokaziet,  5 CD a 9 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 zapožičiavame podľa záujmu školám, organizáciám a individuálne jednotlivcom. 
Celkom sme v roku 2008 odpremietali videokazety   41 krát a zapožičali sme ich  33 krát.   
Súčasťou zdravotno-výchovných aktivít je aj názorná propagácia. Z vlastného zv materiálu 

ako aj z distribuovaného pripravujeme pravidelne nástenky. Celkom sme pripravili 26 
názorných propagácií. Pravidelne sme uverejňovali v okresných, regionálnych a 
printových masmédiách  /Ľubovnianske noviny, TDT štúdio, Tatranský korzár, TASR, 
Romano nevo ľil, Česká televízia, Česká tlačová kancelária, SME, Televízia Markíza, 
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Televízia JOJ, STV – štúdio Košice, štúdio Bratislava, Televízia TA3, Rádio REGÍNA, 
Slovenský rozhlas, Rádio  EXPRES/ 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, informácie požadované na základe aktuálnych potrieb 
hygienicko-epidemiologickej situácie. Celkom 40 článkov, 25 vysielaní a rozhovorov a 72 
článkov na www.  
stránke   RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.  

     
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 roku 2008 spracovávalo údaje o zdravotnom stave  
klientov Poradenského centra zdravia  pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. Tieto údaje boli  
vo februári 2008 zaslané podľa požiadaviek RÚVZ so sídlom v Prešove pre spracovanie  
krajskej výročnej správy za Poradne zdravia v Prešovskom kraji. Oddelenie podpory zdravia sa 
podieľa aj na spracovaní zdravotno-hygienickej charakteristiky okresu Stará Ľubovňa. Údaje 
pre spracovanie zdravotno-hygienickej charakteristiky okresu Stará Ľubovňa získavame od 
Ľubovnianskej nemocnice, n.o., od praktických lekárov pre dospelých, od praktických lekárov 
pre deti a dorast a od odborných lekárov v okrese Stará Ľubovňa. 
 

5. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť      
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR. 
6. V priebehu roka 2008 ešte nebol zavedený jednotný systém stanovovania indikátorov a  
determinantov zdravia.                         
6. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR 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 rámci vzdelávania odborníkov v podpore zdravia, laikov  a dobrovoľníkov  
v podpore zdravia sme zabezpečili školenie 2 komunitným pracovníčkam – asistentkám 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 Program podpory zdravia znevýhodnených skupín, Pedikulóza,  
Reprodukčné zdravie, Imunizačný program – efektivita očkovania, Preventívne prehliadky,  
Zdravá výživa – manipulácia s potravinami, Prevencia úrazov, Prvá pomoc, Prevencia  
závislostí, Osobná hygiena,  Formy a metódy v zdravotnej výchove, Hygiena bývania/pitná  
voda, odvedenie splaškových vôd, nakladanie s odpadom, Školenie bezpečnosti a ochrany  
zdravia pri práci.  
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V rámci vzdelávania pedagógov v podpore zdravia sme v mesiaci február 2008 uskutočnili 
v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom školenie koordinátorov prevencie 
drogovej závislosti – pedagógov okresu Stará Ľubovňa.  
V súvislosti s realizovaným školením boli prezentované pokyny k 3. etape prieskumu 
Drogovej scény a morálky žiakov základných škôl okresu Stará Ľubovňa.  
V apríli 2008 sme v rámci zasadnutie Rady zdravia pri meste Stará Ľubovňa odprezentovali  
výsledky prieskumov Drogovej scény a morálky u žiakov základných škôl okresu Stará  
Ľubovňa. V mesiaci september 2008 sme odprezentovali na odbornom seminári pre 
pracovníkov  podpory zdravia v Košiciach výsledky štúdie „Fajčenie u pracovníkov 
v zdravotníctve“,  ktorú sme realizovali v roku 2008 v súvislosti s kampaňou „Quit and Win 
2008“. V októbri 2008 sme výsledky štúdie „Fajčenie u pracovníkov v zdravotníctve“ 
prezentovali na odbornom seminári pracovníkov RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. 
V decembri 2008 boli na odbornom seminári pre pracovníkov RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni odprezentované výsledky štúdie „Výskyt nadváhy a obezity obyvateľov rómskych  
osád v okrese Stará Ľubovňa“.  
 
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 plnenia tejto úlohy sme v roku 2008 odobrali 5 vzoriek mliečnej výživy 
z detského oddelenia Ľubovnianskej nemocnice n. o., 20 obedov na energetickú a nutričnú 
hodnotu, 4 vzorky vody z individuálneho zdroja zásobovania zariadenia pre detí a mládež,  41 
vzoriek vôd na prípravu dojčeneckej výživy, 4 vzorky hotových pokrmov zo zariadení 
spoločného stravovania pre detí a mládež na úradnú kontrolu potravín. Činnosť výkonu 
štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach detí a mládeže v roku 2008 bola zameraná aj na 
kontrolu kvality stravovania a kontroly dodržiavania systému správnej výrobnej praxe – 
HACCP. Na základe odporúčania Združenia pre zdravie a výživu a ÚVZ SR  v Bratislave 
sme v januári 2008 spracovali sprievodný list, ktorý sme spolu s edukačným materiálom 
„Zdravá výživa detí“ distribuovali v rámci výkonu ŠZD do jednotlivých zariadení pre detí 
a mládež. Uvedený edukačný materiál bol v období január – december 2008 distribuovaný 
osobne do 51 zariadení pre detí a mládež v okrese Stará Ľubovňa s odporúčaním, aby bol 
umiestnený na dobre viditeľnom a vhodnom mieste v priestoroch školy, školskej jedálne 
a zároveň, aby bol k dispozícii aj vedúcim školských jedální.  

      
2.  Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy.  

V priebehu roka 2008 sme pri výkone ŠZD poskytli celkovo 75 telefonických a 13 
osobných konzultácií, ktoré sa dotýkali problematiky zariadení spoločného stravovania na 
úseku Hygieny detí a mládeže.  
V ZŠ Kamienka sme uskutočnili 2 prednášky pod názvom Zdravá výživa u detí a mládeže, 
kde sme priblížili problematiku Zdravej výživy a  význam pitného režimu prezentovanými 
prednáškami. Zároveň sme zabezpečili distribúciu zdravotno-výchovného materiálu 
s uvedenou problematikou.  
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Na základe odporúčania Združenia pre zdravie a výživu a ÚVZ SR  v Bratislave sme v januári 
2008 spracovali sprievodný list, ktorý sme spolu s edukačným materiálom „Zdravá výživa 
detí“ distribuovali v rámci výkonu ŠZD do jednotlivých zariadení pre detí a mládež. Uvedený 
edukačný materiál bol v období roka 2008 distribuovaný osobne do 51 zariadení pre detí 
a mládež v okrese Stará Ľubovňa s odporúčaním, aby bol umiestnený na dobre viditeľnom 
a vhodnom mieste v priestoroch školy, školskej jedálne a zároveň, aby bol k dispozícii aj 
vedúcim školských jedální. V júli 2008 sme spracovali vlastnú edíciu pod názvom 
„Dusičnanová alimentárna methemoglobinémia“. Uvedenú vlastnú edíciu sme následne 
distribuovali do gynekologických ambulancií a do Ľubovnianskej nemocnice, n.o. v Starej 
Ľubovni.  
V roku 2008 sme naďalej rozvinuli 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 októbri 2008 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia vedúcich školských jedálni obvodu 
Ľubotín, kde sme odprezentovali požiadavky vyplývajúce zo súčasne platnej legislatívy 
v oblasti školského stravovania.  
Pri príležitosti Svetového dňa výživy  (16.10.2008)  sme sa zúčastnili na Dni otvorených dverí  
na ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni, kde sme pedagógom a rodičom zabezpečili meranie tlaku  
krvi, poradenstvo a distribúciu zv materiálu so zameraním na zdravú výživu a problematiku  
nefarmokologického ovplyvňovania tlaku krvi. Uvedené služby využilo 19 klientov.  
V súvislosti s uskutočnením uvedených aktivít bola poskytnutá aj  telefonická  konzultácia. 
Počas roka 2008 sme v rámci sledovania energetickej a nutričnej hodnoty pokrmov vo 
vybraných školských stravovacích zariadeniach odobrali 10 vzoriek stravy v ŠJ pri ZŠ s MŠ 
 Plaveč a 10 vzoriek stravy v ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarabina. 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 2 vidiecke 
školy (ŠJ pri ZŠ s MŠ Plaveč, ŠJ pri ZŠ  s MŠ Jarabina) 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 vidiecke 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 2007/2008 došlo k miernemu vzostupu zapojenia škôl do školského  
mliečneho programu. V školskom roku 2008/2009 je do programu zapojených 13 školských  
jedální pri ZŠ s MŠ  z celkového počtu 29 (zariadenia tohto druhu) a 3 školské jedálne pri ZŠ 
z celkového počtu 5 (zariadenia tohto druhu). Záujem o mliečne desiaty malo celkovo 2129  
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 
kyslomliečných  výrobkov, ovocné jogurty. Dodávateľom výrobkov je Mliekáreň Kežmarok, 
Mliekáreň Sabinov, firma DANONE.  
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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. 
 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov. 
Oddelenie Hygieny detí a mládeže  v rámci plnenia tejto úlohy uskutočnilo 2 prednášky pod 
názvom Zdravá výživa u detí a mládeže na ZŠ Kamienka, kde sme priblížili problematiku  
Zdravej výživy a  význam pitného režimu prezentovanými prednáškami. Zároveň sme  
zabezpečili distribúciu zdravotno-výchovného materiálu s uvedenou problematikou. Pri 
príležitosti Svetového dňa výživy  (16.10.2008)  sme sa zúčastnili na Dni otvorených dverí  na  
ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni, kde sme pedagógom a rodičom zabezpečili aj distribúciu  
zdravotno-výchovného materiálu so zameraním na problematiku zahrňujúcu zdravú výživu  
a význam pitného režimu. 
      
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 2008 školenie koordinátorov 
prevencie drogovej závislosti okresu Stará Ľubovňa. V súvislosti s realizovaným školením 
boli prezentované pokyny k realizácii 3. etapy prieskumu Drogovej scény a morálky u žiakov 
základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Účastníkom školenia boli distribuované zv a 
propagačné materiály.  
Na zasadnutí Rady zdravia pri Mestskom úrade v Starej Ľubovni sme v apríli 2008 
odprezentovali výsledky Drogovej scény a morálky u žiakov základných škôl v okrese Stará 
Ľubovňa.  
V rámci vzdelávacích aktivít v súvislosti s realizáciou Programu podpory zdravia 
znevýhodnených rómskych komunít v pôsobnosti okresu Stará Ľubovňa sme uskutočnili  pre 
komunitných pracovníkov prednášku pod názvom Prevencia drogovej závislosti. 
Okrem vzdelávacích aktivít sme zabezpečili aj distribúciu zv a propagačného materiálu 
z oblasti prevencie fajčenia, drog a drogových závislostí.   
V súvislosti s realizáciou kampane Quit and Win 2008 sme zabezpečili distribúciu informácie, 
prihlášok a pokynov  ohľadom kampane na 52 ZŠ, MŠ a SŠ v okrese Stará Ľubovňa. Pri 
príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme spracovali vlastnú edíciu pod názvom „Život pre 
mládež bez tabaku - reklama“. Na ZŠ v Kolačkove sme uskutočnili 2 prednášky o Fajčení 
a zabezpečili distribúciu zv materiálu. V rámci výkonu ŠZD sme zabezpečili distribúciu 
vlastnej edície a zv materiálu s problematikou prevencie fajčenia na 3 ZŠ v okrese Stará 
Ľubovňa.  
V rámci spolupráce s vidieckou asociáciou v Starej Ľubovni a Centrom voľného času sme sa 
podieľali na realizácii projektu „Aj tak sa dá...“, v rámci ktorého sme uskutočnili 3 prednášky 
pod názvom „Fajčenie a riziká užívateľov“ pre žiakov ŠZŠ a ZŠ na ul. Levočská  v Starej 
Ľubovni, zabezpečili sme distribúciu zv materiálu s uvedenou problematikou a 42 žiakom 
sme uskutočnili merania hladiny CO v pľúcach a v krvi pomocou CO monitora. Zároveň sme 
spracovali vlastné edície pod názvom „Prehľad niektorých odlišností pôsobenia návykových 
látok u detí a dospievajúcich “, „Spoločné známky zneužívania alkoholu a drog“, „Charta 
práv detí na ochranu pred nefajčením“. V súvislosti s vyhodnotením výtvarnej súťaže v rámci 
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realizácie uvedeného projektu sme zabezpečili prednášku pre zúčastnených ohľadom 
Drogovej scény  u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. 
V spolupráci s Ľubovnianskou knižnicou v rámci realizácie projektu „Rozhovory pod 
lampou“ sme zabezpečili 2 prednášky pod názvom „Zdravý životný štýl bez TAD“ a 
distribúciu zdravotno-výchovného materiálu.  
V internetovom časopise Verejné zdravotníctvo sme publikovali článok pod názvom 
„Etiológia užívania drog u detí“ a referát pod názvom „Etiológia užívania drog u detí“. 

 
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 roku 2008 
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. 

 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA. 
 
Úlohy 
1. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe    
oznámení kontrolných inštitúcií.  
     
Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v roku 2008 vykonali celkovo 900 
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 bola uložená 1 bloková pokuta  za priestupky podľa § 11 ods.5  v spojení s 
§ 7 ods. 2  zák. č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vo výške  500 Sk.  
Uvedené kontroly boli zapracované do Hlásení o počte vykonaných kontrol za Marec 2008, 
Apríl 2008, Máj 2008, Jún 2008, Júl 2008, August 2008, September 2008, Október 2008,  
November 2008 a December 2008  za RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni a boli zaslané na 
ÚVZ SR v Bratislave dňa 1.4.2008, 30.4.2008, 30.5.2008, 30.6.2008, 31.7.2008,28.8.2008, 
30.9.2008, 31.10.2008, 28.11.2008, 31.12.2008. 
               Odborní zamestnanci jednotlivých oddelení pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
v priebehu 17. a 18. 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 21.-23.4.2008 
celkovo  26 kontrol, zamestnanci oddelenia HŽP uskutočnili v priebehu dní  24.4.-25.4.2008 
celkovo 24 kontrol, zamestnanci oddelenia HV uskutočnili v priebehu dňa 24.4.2008 
celkovo 20 kontrol, zamestnanci oddelenia HDaM uskutočnili v priebehu dňa 25.4.2008 
celkovo 22 kontrol, zamestnanci oddelenia Epidemiológie uskutočnili v priebehu dňa 
25.4.2008 a 28.4.2008 celkovo 23 kontrol. Celkovo bolo zamestnancami jednotlivých 
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oddelení pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v priebehu 18. a 19. kalendárneho týždňa 
vykonaných 115 kontrol.  
V každej kontrolovanej prevádzke, resp. zariadení boli odovzdané Informácie, pokyny a 
prihlášky ku kampani „Quit and Win – Prestaň a vyhraj 2008“.  
 
2. Realizácia súťaže pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj 2008“.  
 Oddelenie podpory zdravia zabezpečilo dohodnutie spolupráce s regionálnymi médiami 
v rámci prípravy a propagácie súťaže pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj 2008“. Dohodnutá bola 
spolupráca so zástupcami Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti pre média - Ľubovnianske 
noviny a TDT štúdio. 
V súvislosti s realizáciou kampane  „Prestaň a vyhraj 2008“ v okrese Stará Ľubovňa sme 
vypracovali vlastnú edíciu – informáciu o medzinárodnej súťaži „Quit and Win 2008 – 
Prestaň a vyhraj 2008“ a leták o kampani, ktoré sme spolu s pokynmi a prihláškou k tejto  
súťaži zaslali 18 praktickým lekárom pre dospelých v okrese Stará Ľubovňa, 5 lekárňam v 
meste Stará Ľubovňa, SČK, Ľubovnianskemu osvetovému stredisku, CVČ, Ľubovnianskej 
knižnici, 27 podnikom v okrese Stará Ľubovňa a  52 ZŠ, MŠ a SŠ v okrese  Stará Ľubovňa.  
Jednotlivé materiály boli distribuované aj jednotlivými oddeleniami RÚVZ so sídlom v Starej  
Ľubovni v rámci realizácie kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení Zákona o ochrane 
nefajčiarov, ktoré boli vykonávané v priebehu 17. a 18.kalendárneho týždňa v okrese Stará 
Ľubovňa. Súťaž sme propagovali aj prostredníctvom oznamu o kampani  „Prestaň a vyhraj 
2008“  v TDT štúdiu a uverejnením informácie, letáku, pokynov a  prihlášky o medzinárodnej 
súťaži „Quit and Win 2008 – Prestaň a vyhraj 2008“ na  
www.stránke 
 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. Záujemcom, ktorí mali záujem o zapojenie sa do súťaže 
sme poskytli osobné a telefonické konzultácie. Súťaž sme propagovali aj prostredníctvom 
nástenky v priestoroch RÚVZ v Starej Ľubovni. Súbežne s realizáciou kampane poskytovala 
Poradňa na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ v Starej Ľubovni telefonické  aj osobné 
poradenstvo priamo v poradni. Touto formou sme poskytli 2 telefonické konzultácie.  
V rámci zahájenia kampane „Quit and Win 2008 – Prestaň a vyhraj 2008“ v pôsobnosti 
okresu Stará Ľubovňa sme uskutočnili dňa 30.4.2008 akciu pod názvom „Vymeň cigaretu za 
jablko“. Akcia sa konala v priebehu dopoludnia v centre mesta Stará Ľubovňa a bola 
zorganizovaná  v spolupráci so SČK, ktorý zastupovali Družstvá prvej pomoci mladých 
z Gymnázia T. Vansovej a Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. Ich úloha spočívala 
v oslovovaní okoloidúcich fajčiarov a v ponúknutí jablka výmenou za cigaretu. Okrem jablka 
mali možnosť oslovení  získať aj letáčik pod názvom “Vymeň cigaretu za jablko“, pokyny 
a prihlášku k súťaži Prestaň a vyhraj 2008“. 
Mladým študentom z Družstva prvej pomoci mladých sa podarilo osloviť v  uliciach mesta 
Stará Ľubovňa celkom 215 klientov, z toho bolo 112 fajčiarov a podarilo sa vyzbierať 91  
cigariet.   
Okrem toho pracovníčky RÚVZ poskytovali na Stanovišti  zdravia v priestoroch 
Ľubovnianskej knižnice meranie TK, poradenstvo a  zdravotno-výchovný materiál zameraný 
na prevenciu fajčenia a hypertenzie. Každý vyšetrený klient si so sebou okrem poradenstva, 
zdravotno-výchovného materiálu odniesol aj pokyny a prihlášku ku kampani „Prestaň a 
vyhraj 2008“. Tieto aktivity využilo 13 klientov. V rámci prípravy kampane bolo 
poskytnutých 5 telefonických konzultácii so zástupcami škôl členov hliadky mladý 
zdravotník, 2 osobné a 1 telefonická konzultácia ohľadom sponzorstvá jabĺk. 
O uvedenej akcii bola spracovaná fotodokumentácia. Na ÚVZ SR v Bratislave sme zaslali 6  
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vyplnených prihlášok do súťaže „Prestaň a vyhraj 2008“, ktoré boli doručené osobne na  
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.    
Informácie o realizácii jednotlivých aktivít v rámci kampane „Prestaň a vyhraj“ boli 
uverejnené na www. stránke RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. V súvislosti s vyžrebovaním 
výhercu 2.miesta v  celoslovenskej kampani„Prestaň a vyhraj“ z mesta Stará Ľubovňa sme 
zabezpečili kontakt výhercu s pracovníkmi ÚVZ SR v Bratislave. V tejto súvislosti sme 
uskutočnili celkovo 4 telefonické a 2 osobné konzultácie. 
V súvislosti s realizáciou regionálnej kampane boli uskutočnené 3 osobné konzultácie a 1 
telefonická konzultácia ohľadom zabezpečenia sponzorov kampane, vypracovaná vlastná 
edícia  a na www. stránke bolo prezentované vyhodnotenie súťaže Quit and Win 2008. 
 
3. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov.  

Vo februári 2008 sme  uskutočnili v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým 
strediskom  školenie koordinátorov prevencie drogovej závislosti okresu Stará Ľubovňa. 
V súvislosti s realizovaným školením boli prezentované pokyny k realizácii 3. etapy 
prieskumu Drogovej scény a morálky žiakov základných škôl okresu Stará Ľubovňa. 
Účastníkom školenia boli distribuované zv a propagačné materiály. 
 V apríli  2008 sme v rámci zasadnutia Rady zdravia pri Mestskom úrade v Starej  
Ľubovni odprezentovali výsledky prieskumov Drogovej scény a morálky žiakov základných  
škôl okresu Stará Ľubovňa, realizované RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.  
 
4. Pripraviť novelu zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.  
Oddelenie podpory zdravia pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni počas mesiaca marec 2008 
zabezpečilo distribúciu pošty občianskeho združenia Stop fajčeniu na jednotlivé oddelenia na 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, ktorá umožňovala vyjadriť sa k predloženému návrhu 
novely zákona o ochrane nefajčiarov uverejnenom na www. stránke. 

      
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 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 - splnené 

- Správa o vykonanej kontrole zaočkovanosti na území okresu bola vypracovaná 
k 31.8.2008. Stav zaočkovanosti populácie okresu je dlhodobo na veľmi dobrej 
úrovni (nad 95 %), spolupráca s očkujúcimi lekármi je dobrá, závažnejšie 
nedostatky zistené neboli. Súhrnná správa o kontrole očkovania bola v termíne 
odoslaná na RÚVZ v sídle kraja. 
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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. 
   Pracovníci odd.  PPL v sledovanom období v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali  
kontroly v  28 podnikoch zamerané na rizikové profesie. V 30 /v r. 2007 – 35/ podnikoch 
evidujeme 220 /v r. 2007 – 319/ exponovaných zamestnancov rizikovým faktorom, z toho 7 
/v r. 2007 – 15/ žien, čo je zníženie o 99 zamestnancov. Prehodnotené boli rizikové práce vo 
Východoslovenských stavebných hmotách a.s. pracovisko výroby štrkov Orlov. Určené boli 
rizikové práce vo fi HIRSCH Porozell s.r.o. Podolínec. Kovovýroba firmy MONT-ZVAR 
s.r.o v Starej Ľubovni zmenila majiteľa i názov na firmu ARPES Slovakia s.r.o. Ešte v r. 2008 
ukončila činnosť a zmenila právny subjekt na fi GSL-Co s.r.o, ktorá zatiaľ nepožiadala 
o určenie rizikových profesií. Taktiež fi PL-PROFY, ktorá sa postupne presťahovala 
z priestorov v Starej Ľubovni a v Plavnici do nových rekonštruovaných priestorov v Orlove 
požiada o určenie rizikových profesií až po vykonaní potrebných objektivizácií pracovného 
prostredia a hodnotení rizika. Objektivizácia pracovného prostredia sa vykonáva i vo fi 
LEVALOV s.r.o. Nová Ľubovňa, ktorá prevzala Gátrovú pílu Urbariátu v Novej Ľubovni.   
Zrušené boli rizikové práce v Stolárstve – Mačuga v Jakubanoch. Zanikla fi SARS s.r.o.. 
V minulosti najväčšom podniku Skrutkáreň – EXIM a.s. zostalo pracovať len 5 zamestnancov 
z toho 3 výrobní. Pri prehodnocovaní rizikových profesií sme sa zameriavali  hlavne na 
kontrolu rozhodnutí vydaných v uplynulých rokoch a na prevádzky, v ktorých bolo zistené 
možné riziko. 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. 
Tam kde bolo potrebné vykonať merania fyzikálnych i chemických faktorov boli pracoviská 
dávané do skúšobnej prevádzky resp. do ďalšej skúšobnej prevádzky. Jednalo sa hlavne 
o nové kovovýroby, gátrové píly a výrobu štrkov.  
Z vyššie uvedených dôvodov sa  znížil  i počet exponovaných zamestnancov v   
poľnohospodárstve, poľovníctve a súvisiacich službách  zo 131 na 116 a v  priemyselnej 
výrobe zo 167 na 84. Taktiež sa znížil i počet zamestnancov exponovaných hluku z 309 na 
210, u žien z 8 na 2 /z toho v 3. kategórii z 288 na 202 a v 4. kategórii z 21 na 8/. 

 
2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu     
zdravia zamestnancov ( Zdravé pracoviská). 
Aktívne sa spolupracuje so zástupcami firmy MKEM s.r.o. Stará Ľubovňa pri riešení ochrany 
zdravia zamestnancov pri práci: 
 

•  V mesiaci január 2008 bolo vykonané meranie hluku v pracovnom prostredí. 
• Bol vypracovaný posudok o  riziku pre prácu v hluku, ako i  prevádzkový      poriadok. 
• Na dvoch výjazdoch pracovníkov Poradne zdravia bolo vyšetrených    

REFLOTRONOM a programom „Test – Zdravé srdce“  30 klientov. 
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•  V   rámci  celonárodnej súťaže QUIN  and WIN 2008 boli do  podniku distribuované 
materiály a prihlášky do súťaže. 

• Vyhodnotenie vykonaných aktivít za r. 2007 a 1. polrok 2008 s navrhnutými  
opatreniami boli zverejnené na nástenke umiestnenej v jedálni fi MKEM s.r.o., 

V rámci Týždňa  BOZP od  20. – 26.10. 2008    zamestnanci odd. PPL zabezpečili tieto 
aktivity:  

• Do 22 podnikov sa rozniesli letáky ZDRAVÉ PRACOVISKÁ.  
• Spracovaná a odprednášaná bola téma ZDRAVÉ  PRACOVISKÁ na seminári    

RÚVZ v Starej Ľubovni. 
• Boli informovaní zamestnávatelia, ako i občania okresu Stará Ľubovňa  o európskej 

kampani ZDRAVÉ  PRACOVISKÁ – hodnotenie rizík, ako i o organizovaní Dňa 
otvorených dverí na RÚVZ  so sídlom v Starej Ľubovni: 

 Na našej web stránke, 
 v dvoch článkoch uverejnených v Ľubovnianskych novinách, 
 v relácii v regionálnej televízii, 
 na 2 nástenkách umiestnených vo vchodovej časti RÚVZ.  

• S vedením firmy PL-PROFY v Orlove sa jednalo o zaradení pracovísk kovovýroby   
do projektu  ZDRAVÉ   PRACOVISKÁ, 

 
V rámci Dňa  otvorených dverí na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, ktorý sa konal 23. 10. 
2008 so začiatkom bol o 7.00 hod.  s ukončením o 15.00 hod. boli v spolupráci s poradňou 
zdravia vykonané tieto aktivity: 

• Vyšetrenia rizikových faktorov životného štýlu – vyšetrenie 
cholesterolu, glukózy,     triglyceridov a HDL-cholesterolu  u   12     
respondentov,  

• zisťovanie obsahu CO  v pľúcach,  
• prezentovanie seminára   ZDRAVÉ  PRACOVISKÁ,  
• osobné konzultácie  u 17 záujemcov o hodnotení rizík a legislatíve 

zameranej na ochranu zdravia a zdravé pracovné podmienky, 
• prezentovanie činností v rámci Dňa otvorených dverí v regionálnej 

televízii. 
 
Dňa 24. 10. 2008 aktívne sme sa zúčastnili workshopu v Ľubovnianskej nemocnici 
„Hodnotenie rizík a pracovná zdravotná služba“. 
 
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. 
      Oddelenie PPL vykonáva ŠZD v  285 právnických a fyzických subjektoch. Na plnenie 
povinnosti zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych úprav bolo vykonaných v roku 
2008 celkovo 387 kontrol v rámci ŠZD. Sankčný postih bol daný v 6 prípadoch, pokuta vo 
výške  40 000.-Sk, 4   blokové pokuty v celkovej výške  3200.-Sk   a v jednom prípade zákaz 
využívania  vlastného vodného zdroja .  
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4.Zabezpečiť efektívny dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby    
zahrňujúcim 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   124 
právnických a fyzických  subjektov. 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, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu.  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. Činnosť tímov jednotlivých PZS sa rozbehla hlavne po upresnení, ktoré 
fyzické a právnice subjekty spadajú pod ich dozor. Žiadosti o zaradenie do evidencie 
a spísanie zmluvných vzťahov podalo viacero firiem a preto je pre nich obtiažne 
v sledovanom období spracovať všetky materiály a zistené skutočnosti týkajúce sa 
pracovného  prostredia.   
V rámci odborných seminárov boli zamestnanci RÚVZ oboznámení s novou legislatívou 
týkajúcej sa PZS. Informácia o novej legislatíve je uverejnená i na www stránke RÚVZ so 
sídlom v Starej Ľubovni. 
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Úlohy 
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 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, ponuka na vyšetrenie vody z individuálnych zdrojov – 74 prinesených vzoriek 
vôd z individuálnych vodných zdrojov na vybrané chemické ukazovatele). 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 2008).  
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.  
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 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. Na 
odstránenie zistených nedostatkov boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu 
prenosných ochorení, ktoré mali charakter zákazu používania vody ako pitnej z verejných 
vodovodov  v obciach Hromoš a Kyjov a zabezpečenie náhradného zásobovania pitnou 
vodou. V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou – výskyt VHA v obci 
Lomnička, Kyjov  bol uplatnený zákaz používania vody ako pitnej z vodných zdrojov 
v rómskych komunitách.  Naďalej individuálne zásobovanie pitnou vodou z hygienicky 
nezabezpečených vodných zdrojov v ostatných rómskych osadách predstavuje trvalé 
ohrozenie zdravia. Pri výkone ŠZD nad vodou na kúpanie boli ukladané opatrenia v závislosti 
od závažností zistených nedostatkov. 
Časť úlohy týkajúca sa prírodných vôd na kúpanie RÚVZ – neplní. V okrese sa prírodné 
kúpaliská s organizovanou rekreáciou 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. 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 monitoringu bolo  vyšetrených 69 vzoriek vôd v rámci kontrolného 
monitoringu a 16 vzoriek v rámci preverovacieho monitoringu. Preverovací monitoring bol  
vykonávaný v rozsahu 35 ukazovateľov, ktoré vyšetrujú laboratória  RÚVZ so sídlom 
v Poprade. 
Z celkového počtu 85 vyšetrených vzoriek, bolo v 18-tich vzorkách zistené prekročenie  
limitných hodnôt  uvedených v NV SR č. 354/2006 Z.z., čo predstavuje 21,2 %-nú  
závadnosť. Najvyššia závadnosť – 16,3 % bola spôsobená mikrobiologickými ukazovateľmi. 
 V 5 vzorkách bolo zistené prekročenie medznej hodnoty v ukazovateli voľný chlór, železo, 
mangán  -  5,8 % závadných vzoriek. 
Limitné hodnoty biologických ukazovateľov neboli prekročené ani v jednej vyšetrenej vzorke 
pitnej vody. Údaje o kvalite pitnej vody sa priebežne zadávali do programového systému 
VYDRA a sú  zverejnené  na internetovej stránke RÚVZ. 
Údaje získané z monitoringu za obdobie rokov 2005 až 2007 budú na základe pokynov ÚVZ  
SR  podkladom pre vypracovanie správy o kvalite pitnej vody pre Európsku komisiu. 
Monitoring kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách RÚVZ nezabezpečoval. 
V okrese sa nenachádzajú vyhlásené prírodné lokality s organizovanou rekreáciou.  
Výkon ŠZD nad vodou na kúpanie bol zabezpečený v súlade s pokynmi ÚVZ SR zn. OHŽP – 
 4892/2008 zo dňa 22.5.2008 podľa zák. č. 355/2007 Z.z.  a  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. 
Do práce odd. HŽP a zdravia bol zavedený Informačný systém o kvalite vody na kúpanie, do 
ktorého sa zadávali aj výsledky kvality vody na kúpanie . Uvedený systém poskytuje 
komplexné informácie o vode na kúpanie  a aktuálny stav na kúpaliskách počas LTS 2008.  
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Správa o pripravenosti kúpalísk (bazénov) na LTS 2008,  aktualizácia  priebehu LTS a správa  
o vyhodnotení LTS 2008 bola v požadovaných termínoch zaslaná cez IS pre vody na kúpanie.  
RÚVZ v rámci výkonu ŠZD nad vodou na kúpanie veľmi dôsledne  vyžadoval od 
prevádzkovateľov umelých kúpalísk (bazénov) preukazovanie výsledkov laboratórnych  
rozborov vôd zabezpečovaných z prostriedkov prevádzkovateľov. Za hodnotené obdobie 
nebolo zaznamenané žiadne ochorenie v súvislosti s kúpaním v bazénoch s celoročnou 
a sezónnou prevádzkou. 

   
K. ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI VEREJNÉHO     
ZDRAVOTNÍCTVA 
  
ÚÚLLOOHHYY  
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZU a príp. odbornú prax pre     
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva. 

                     
      V júni 2008 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 30.6.2008 absolvovala odbornú prax na Oddelení podpory zdravia. Počas 
odbornej praxe jej bola priblížená činnosť oddelenia  a počas uvedeného dňa sa zúčastnila na 
realizácii aktivít v rámci výjazdovej Poradne zdravia na ZŠ v Jarabine. 
V mesiaci september 2008 prejavila záujem jedna študentka FZaSP Trnavskej univerzity, 
odbor Verejné zdravotníctvo o praktické cvičenie a odbornú prax na RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni na Oddelení podpory zdravia. Dňa 26.9.2008 a 1.10.2008 absolvovala odbornú prax 
na Oddelení podpory zdravia.  Počas odbornej praxe jej bola priblížená činnosť oddelenia 
a počas uvedeného dňa sa zúčastnila na realizácii aktivít v rámci výjazdovej Poradne zdravia 
na Daňovom úrade v Starej Ľubovni a v rámci výjazdovej poradne zdravia na Stanovišti 
zdravia v meste Stará Ľubovňa počas Ľubovnianskeho jarmoku. 
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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 31.12.2008 bolo poskytnuté poradenstvo a konzultácie v 15 
prípadoch. 

V spolupráci s miestnou štátnou správou - stavebné úrady miest a obcí okresov SK a 
SP 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 potravinového dozoru 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: 
 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a potravinového dozoru 

 
Výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru sa riadi zásadami, 

postupmi a harmonogramom podľa Viacročného plánu úradnej kontroly  na obdobie rokov 
2008 - 2011, plán vychádza  a nadväzuje na viacročný národný plán úradnej kontroly potravín 
vykonávaných orgánmi na ochranu zdravia predkladaný ÚVZ SR.  

V roku 2008 sa výkon  štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru  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 31.12.2008 vykonaných 458 
kontrol, odobratých a vyšetrených bolo 366 vzoriek potravín, materiály a predmety 
prichádzajúce do styku s potravinami celkovo 4 vzorky a kozmetické výrobky 14 
vzoriek.   

Na presadzovanie plnenia povinností kontrolovaných subjektov vyplývajúcich z novej 
legislatívy sú uplatňované opatrenia na odstránenie nedostatkov a sankcie za nesplnenie 
povinností podľa platnej legislatívy. 

Celkom / k 31.12.2008/ boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov v 6 
kontrolovaných zariadeniach, sankcie boli uložené v 6 kontrolovaných prevádzkach v sume 
3.300.-Sk. 

 
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 2008 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 – somatometrických ukazovateľov,  parametrov lipoproteínového metabolizmu a 
životosprávy. 
Úloha je splnená, dňa 3.12.2008 boli na RÚVZ Poprad zaslané sumárne tabuľky.  
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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. 

 
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 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 potravinového dozoru sa v roku 2008 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 31.12.2008 bolo vykonaných 57 kontrol v prevádzkach výroby a predaja 
epidemiologicky rizikových potravín, na laboratórne vyšetrenie bolo odobratých 123 vzoriek 
epidemiologicky rizikových potravín, z toho 19 vzoriek po mikrobiologickej stránke 
nevyhovovalo hygienickým požiadavkám / hlavne u odobratých vzoriek cukrárske výrobky  
celkovo bolo 8 vo vyšetrovaných ukazovateľoch pre prekročenú najvyššiu prípustnú hodnotu 
počtu kvasiniek, plesne, koliforné baktérie/   

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 k 31.12. 2008 zameraná na 
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 boli odobraté a vyšetrené celkom 6 vzoriek potravín z tejto 
kategórie na zistenie prítomnosti Enterobacter sakazakii podľa laboratórnych výsledkov 
všetky vzorky vyhovovali, 49 vzoriek bolo vyšetrených na stanovenie prítomnosti Salmonela 
všetky vzorky boli negatívne, a 3 vzorky boli laboratórne vyšetrené na prítomnosť Bacilus 
cereus, Staphylococcus aureus,  E. Coli všetky boli negatívne. V roku 2008 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/.   
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6. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, s osobitným 
zameraním na alergény a zakázané látky. 
 

V roku 2008 boli doposiaľ 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 
bolo skontrolovaných 30 druhov kozmetických výrobkov v 6 prevádzkach, pričom nebolo 
zistené žiadne porušenie povinnej dokumentácie. Na analýzu bolo odobratých 14 vzoriek, 
všetky 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 
 

K 31.12.2008 boli laboratórne vyšetrené - detská výživa / kadmium celkovo 43 
vzoriek všetky boli vyhovujúce, dusičnany a dusitany  celkovo 59 vzoriek všetky boli 
vyhovujúce, reziduá pecticídov 4 vzorky  všetky vyhovujúce, mykotoxíny 4 vzorky na 
stanovenie aflatoxín B1 a patulín vzorky vyhoveli.  
 
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. 

 
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. 

Na základe viacročného plánu úradnej kontroly bol na rok  2008 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. 
 
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 31.12.2008 / boli vykonané 
opatrenia – 224 kontrol na základe 17 hlásení, zameraných na kozmetické výrobky pričom 
v okresoch Svidník a Stropkov neboli zistené žiadne nevyhovujúce výrobky.   
Cieľom v oblasti informačných systémov úradov verejného zdravotníctva patria 
monitorovanie údajov o: 
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- 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 potravinového dozoru, 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 potravinového dozoru 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 závadnosti 
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 potravinový dozor 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 potravinového dozoru:   

- TK  obalové materiály úradná kontrola    Modrá Harmónia 
- Seminár VŠ Košice obalové materiály, VŠ semináre RÚVZ Prešov 
- Konferencia obalové materiály  Štrbské Pleso 
- Školenie potraviny- audit ÚVZ SR 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 
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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 
Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na roky 2006-2010  
v spádovom regióne. 
- Školy podporujúce zdravie - do projektu je zaradených 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  realizujeme od  roku 2006. V roku 2008 sme uvedený 
projekt realizovali u študentov druhého ročníka  Gymnázia v Stropkove,  Gymnázia 
v Giraltovciach,  Reálneho Gymnázia v Stropkove, v Giraltovciach a u študentov Strednej 
odbornej školy vo Svidníku. 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. V mesiaci marec 2008 sa dve pracovníčky 
zúčastnili školenia Hrou proti AIDS na RÚVZ v Košiciach. 
- 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 25 zdravotno-výchovných aktivít, na správnu výživu 
50, na prevenciu fajčenia 20 a na prevenciu drogových závislostí 11 zdravotno-výchovných 
aktivít. Vyšetrenie rizikových faktorov SCCH sme vykonali u 588 klientov v poradni zdravia. 
V rámci výjazdových vyšetrení sme vyšetrili 14 zamestnancov Materskej školy A. Hlinku 
v Stropkove, 29 obyvateľov obce Cernina, 21 obyvateľov obce Mestisko, 10 zamestnancov 
firmy ALKORION vo Svidníku, 33 zamestnancov OR PZ vo Svidníku, 32 návštevníkov 
kúpaliska vo Svidníku, 15 zamestnancov Cudzineckej polície v Stropkove, 40 obyvateľov 
mesta Svidník, 11 zamestnancov firmy JAK DUP v Stropkove a 16 obyvateľov obce 
Hunkovce. 
 
Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života. 
- Verejnosti bola 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. Na uverejnenie 
sme zaslali tieto články:  
Upozornenie – zotavovacie podujatia – Škola v prírode  
Situácia vo výskyte akútnych respir. ochorení v okresoch Svidník a Stropkov.  
Situácia vo výskyte ARCH za 5. kal. týždeň.  
Situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení v okresoch Svidník a Stropkov. 
Vykonávanie DDD činnosti  
V skratke o všiach a o tom, ako sa ich zbaviť  
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Prestaň a Vyhraj  
Svetový deň zdravia  
Odborná spôsobilosť-jedy  
Detské pieskoviská. 
Imunizačný týždeň  
Európsky imunizačný týždeň 
Pneumokoková vakcína  
Vši - novodobý strašiak  
Žiť zdravší a kvalitnejší život  
Upozornenie – nežiaduce účinky kozmetických prípravkov 
Pracovná zdravotná služba – zmeny v legislatíve 
Leto - riziko infekčných ochorení 
Záťaž teplom pri práci  
Očkovanie proti chrípke v sezóne 2008/09  
Európska kampaň Zdravé pracoviská  
Situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení v okresoch SK a SP.  
ŽLTAČKA – tak ľahko ju nepoznáte  
Informácia o salmonelovej epidémii v DD  
1. december – Svetový deň boja proti AIDS. 
 Informácia o poradenských centrách,  ich návštevnosti a o životnom štýle bola 
verejnosti poskytnutá aj prostredníctvom Slovenskej televízie v programe Správy 
a komentáre.  
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 2008 sme v poradni zdravia 
vyšetrili 588 klientov. V rámci výjazdov  poradne zdravia sme  vyšetrili 14 zamestnancov 
Materskej školy A. Hlinku v Stropkove, 29 obyvateľov obce Cernina, 21 obyvateľov obce 
Mestisko, 10 zamestnancov firmy ALKORION vo Svidníku, 33 zamestnancov OR PZ vo 
Svidníku, 32 návštevníkov kúpaliska vo Svidníku, 15 zamestnancov Cudzineckej polície 
v Stropkove, 40 obyvateľov mesta Svidník, 11 zamestnancov firmy JAK DUP v Stropkove 
a 16 obyvateľov obce Hunkovce. 
Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia. 

- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia  
V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Svidníku 
sme zorganizovali metodicko –konzultačné  stretnutie pre pedagógov – koordinátorov 
antidrogovej prevencie základných a stredných škôl v okrese Svidník, na ktorom sme 
zúčastnených informovali o zdravotných rizikách fajčenia a o platnej legislatíve v uvedenej 
oblasti, ale aj o pripravovaných zmenách zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  
- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 

V oblasti vzdelávania laikov a dobrovoľníkov sme sa zamerali na všetky vekové kategórie:  
- pre predškolský vek bol určený projekt „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí 
predškolského veku – stomatohygiena“,  v rámci ktorého podávame základné informácie 
o stomatohygiene, správnej výžive, opakovane nacvičujeme správnu techniku čistenia zubov.  
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V školskom roku 2008/2009 realizujeme tento projekt  v materských školách MŠ Giraltovce, 
MŠ Kračúnovce, MŠ Duplín a MŠ Turany nad Ondavou. 
- pre školský vek – boli realizované prednášky a besedy na tému zdravý životný štýl, drogy, 
fajčenie, pohybová aktivita, HIV/AIDS a pod. 
- pre produktívny vek bol určený regionálny projekt „Výživa, životný štýl a rizikové faktory 
SCCH u Rómov v okrese Svidník a Stropkov“, ktorý bol určený pre minoritnú populáciu 
v našom regióne.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 mesiaci september 2008 
bol  prezentovaný na vysokoškolskom seminári  RÚVZ v Prešove. 
V roku 2008 sme v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku 
realizovali projekt „Vzdelávanie Rómov ako prostriedok majoritnej spoločnosti“.  U16 
Rómov sme vyšetrili biochemické a antropometrické ukazovatele a v rámci besedy sme sa 
zamerali aj na 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  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. Z mesačných jedálnych lístkov zisťujú koeficient 
pestrosti podávanej stravy. V roku 2008 bolo vykonaných 91 kontrol  školských  stravovacích 
zariadení, pričom neboli zistené závažnejšie nedostatky, týkajúce sa  správneho zloženia 
výživy detí a mládeže. 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. 

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 organizácie 
k dispozícii články, zamerané na správnu výživu detí a mládeže. 

V spolupráci s oddelením PCZVPZ bolo v roku 2008 vykonaných 12 prednášok 
zameraných na správnu výživu detí a mládeže, spojených s besedami a  premietnutím 
aktuálneho zdravotno-výchovného videofilmu.  
 
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 
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epidemiologicky závažných činností, sledujú aj pestrosť podávanej stravy a  zostavovanie 
týždenných jedálnych lístkov.  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 2008 
bolo vykonaných 91  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. Stravovanie je zabezpečené vo všetkých zariadeniach pre deti a mládež 
s výnimkou 4 málotriednych základných škôl v okrajových obciach z dôvodu nezáujmu detí 
a rodičov  o školské stravovanie. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania. 
 

Konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov považujeme vo výžive detí  a mládeže za 
nenahraditeľnú.  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 2008 bolo  vykonaných 91 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 základných školách / v súlade s 
metodickým pokynom MŠ SR č. 1227/1999 – 4 z 30.júla 1999 na organizáciu a výkon 
školského mliečneho programu/. Kladne hodnotíme skutočnosť, že oproti minulému 
školskému roku sa počet škôl v okresoch Svidník a Stropkov, zapojených do školského 
mliečneho programu zvýšil o jednu plne organizovanú ZŠ a počet žiakov, odoberajúcich 
mliečnu desiatu vzrástol  zo 129 na 255 žiakov. Z celkového počtu škôl zapojených do 
mliečneho programu, sú dve vidiecke základné školy  navštevované žiakmi, pochádzajúcimi 
z rodín v hmotnej núdzi,  ktorým je  mliečny program poskytovaný v rámci pomoci 
z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov 
s povinnou školskou dochádzkou. 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 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 realizuje aj školský mliečny program 
formou rozlievania čerstvého mlieka do pohárov. Dovoz sa zabezpečuje 2 x do týždňa, 
výrobky  sú uskladňované v chladiacich zariadeniach.  Vzhľadom k nízkemu počtu žiakov 
odoberajúcich mliečnu desiatu, neboli zaznamenané nedostatky pri uskladnení mlieka 
a mliečnych výrobkov,  ani problémy s  odvozom obalového materiálu.  

Z dôvodu zvýšenia  zdravotného uvedomenia  širokej verejnosti, bol oddelením HDaM 
vypracovaný článok o význame mlieka pod názvom „Ideálna potrava pre všetkých - najmä 
pre deti“, uverejnený v týždenníku Podduklianske novinky č.4/2008 dňa 21.1.2008.  Zároveň  
bol  článok  umiestnený aj na webovú  stránku  organizácie.  
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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 prostredníctvom zdravotne a odborne spôsobilých osôb pre vykonávanie 
epidemiologicky závažných činností v školských stravovacích zariadeniach. 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 počas dňa kedykoľvek.  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 v 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 konzumujú v 
zariadení obyčajnú tečúcu pitnú vodu. V prípade zistenia nedostatkov pri zabezpečovaní 
pitného režimu v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sú prevádzkovatelia zariadení 
pre deti a mládež  na ne upozorňovaní.   

V rámci zdravotno-výchovného pôsobenia na širokú verejnosť boli na webovej stránke 
organizácie umiestnené články pod názvom“ Deti sú vo väčšej miere ohrozené 
dehydratáciou“, „Aké nápoje uprednostňovať“ a „Koľko tekutín by sme mali vypiť?“  

 
5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, ale aj  na základe poverenia organizácie 
v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
zamestnanci oddelenia pravidelne sledujú dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2008 bolo vykonaných  celkove 
102 kontrol, pričom ani v jednom prípade nebolo zaznamenané porušenie citovaného zákona. 
Zákaz fajčenia v zariadeniach pre deti a mládež je zakotvený  v schválených prevádzkových 
poriadkoch a vnútorných poriadkoch školy, ale aj na vývesných tabuliach v komunikačných 
priestoroch.  

Zamestnanci oddelenia HDaM uskutočnili v roku 2008 - v spolupráci s odd. PCZVPZ 
v zariadeniach pre deti a mládež 8 zdravotno-výchovných aktivít, /prednášky spojené 
s besedami/, zameraných na problematiku  návykových látok /tabak, alkohol a drogy/. 
Zároveň boli poskytnuté zdravotne - výchovné a propagačné materiály.  Zamestnanci 
oddelenia sa zapojili aj do propagácie súťaže pod názvom „Prestaň a vyhraj“ – pod gesciou  
Úradu verejného zdravotníctva SR – Centrom kontroly tabaku a alkoholu. pod názvom  

Vedúca oddelenia HDaM sa v dňoch 12.-13. 5. 2008 zúčastnila diskusného sústredenia 
v Bratislave pod názvom „Dieťa na prahu tretieho tisícročia“, organizovaného Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia bola odprezentovaná aj 
problematika drogových závislostí /Dr. Kresánek – Mládež a drogy – stále aktuálny problém/. 

V druhej polovici mesiaca december 2008 sa odd. HDaM podieľalo na distribúcii 
plágátov do jednotlivých stredných škôl okresov Svidník a Stropkov – v rámci celonárodnej 
súťaže esejí pre stredoškolákov pod názvom „Zdravie mladých ľudí mojimi očami“. 
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Gestorom projektu je ÚVZ SR pod záštitou Hlavného hygienika SR. Súťaž je zameraná na 4 
okruhy /podtémy/, kde jednou z nich sú negatívne spoločenské javy – alkohol, tabak a drogy.  
 
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  
prostredníctvom RÚVZ v SR uskutočňujú  na základe požiadaviek  Úradu vlády SR – 
Národného monitorovacieho centra – Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre kontrolu 
drog a drogové závislosti.  

V roku 2008 nebola daná požiadavka na ich realizáciu.   
 

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 
Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení 
kontrolných inštitúcií. 
V  roku 2008 bolo vykonaných 436 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.  
 
Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008. 
- Informáciu o podmienkach súťaže sme  zverejnili v regionálnych novinách Dukla, 
Podduklianske novinky, Spektrum, v mestskej televízii vo Svidníku a v Stropkove, 
v Poradenskom centre pri RÚVZ vo Svidníku, v lekárňach, v ambulanciách praktických 
a odborných lekárov, na školách, na poštách, v podnikoch v našom regióne, na mestských 
a obecných úradoch. Informáciu o uvedenej súťaži sme poskytovali aj na všetkých 
prednáškach a besedách realizovaných na tému zdravý životný štýl, fajčenie, alkohol a drogy 
a pod. Aby sme zvýšili motiváciu fajčiarov zapojiť sa do súťaže a prestať fajčiť, na 
zdravotno-výchovných podujatiach sme poskytovali vyšetrenie pomocou prístroja  
Smokerlyzer. Nakoľko vyplnené prihlášky klienti  zasielali na ÚVZ do Bratislavy, nemáme 
informáciu o počte zúčastnených klientov. 
 
Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov 
V decembri 2008 sa uskutočnilo v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie vo Svidníku metodicko-konzultačné stretnutie koordinátorov antidrogovej 
prevencie základných a stredných škôl v okrese Svidník, na ktorom sme zúčastnených 
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informovali o zdravotných rizikách fajčenia a o platnej legislatíve v uvedenej oblasti, ale aj 
o pripravovaných zmenách zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
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, ďalší článok bol o novinkách pri 
očkovaní proti pneumokokom 

- praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých a zdravotnícke 
zariadenia boli informovaní o prebiehajúcom EIW, o zdôraznení významu očkovania 
proti pneumokokovým infekciám u vybraných rizikových skupín populácie a 
indikačných obmedzeniach platných od 1.4.2008, 

- na webových stránkach RÚVZ Svidník boli uverejnené informácie o EIW 
a o možnostiach očkovania proti pneumokokom u detí, 

- materským škôlkam sme poskytli informačný materiál o prebiehajúcom EIW, 
možnostiach očkovania detí a zmenách pri očkovaní proti pneumokokom, 

- na nástenkách na RÚVZ boli umiestnené informačné materiály o EIW, očkovaní proti 
pneumokokom 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 2008.  Výsledky kontroly očkovania 
boli zaslané cestou RÚVZ v sídle kraja na ÚVZ SR. 

 
G. OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
1.  Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, 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 

659



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 2008 bolo v rámci ŠZD skontrolovaných 20 subjektov s vyhlásenými 
rizikovými prácami. 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 (predajne záhradkárskych potrieb, drogérie,  
priemyselné závody, poľnohospodárske objekty, lekárne). Bolo vykonaných 61 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. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru boli v roku 2008 vykonané aj previerky zamerané na 
plnenie ustanovení NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a  mutagénnym faktorom pri práci. Previerky sa 
vykonali v drevoprevádzkach a v zdravotníctve. V drevoprevádzkach, kde sú zamestnanci 
exponovaní prachom z tvrdého dreva, nám zamestnávatelia predkladali protokoly z merania 
prašnosti v pracovnom prostredí vykonané oprávnenými subjektmi. Iba v jednom prípade 
došlo k prekročeniu limitných hodnôt - pristúpili sme k vyhláseniu rizikových prác, 
v ostatných prípadoch nedošlo k prekročeniu limitných hodnôt.  
 
2.  Navhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia 
zamestnancov 
 Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva uvedenú úlohu plní vo firmách JAK 
DUP Stropkov a ALKORION spol. s r.o. Svidník. Pri riešení úlohy sa vykonali: 

• objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia 
• dotazníkoví prieskum (hodnotenie senzorickej záťaže pri práci z hľadiska 

charakteristík práce a prac. prostredia, hodnotenie neurotických tendencií N-5, 
hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy 
zamestnancov na zaťaž (Meister), hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa 
charakteristík práce a prac. prostredia, dotazník informovanosti zamestnancov – 
psychická záťaž, test koncentrácie pozornosti – na začiatku a na konci pracovnej 
zmeny, dotazník na životosprávu a pohybovú aktivitu 

• vyšetrenie rizikových faktorov životného štýlu v Poradni zdravia - vyšetrenie  
cholesterolu, glukózy, triglyceridov a HDL-cholesterolu 

Vyhodnotenie: objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia 
JAK-DUP, Stropkov - prevádzka zameraná na výrobu lán, šnúrok (do 19 zamestnancov) 
- meranie hluku v pracovnom prostredí vykonané oprávneným subjektom horná akčná 
hodnota expozície nebola prekročená dolná akčná hodnota bola prekročená u zamestnancov 
pracujúcich v 4-hod. zmene (podľa prílohy č.1 k NV SR č.448/2007 Z. z. zaradenie do 
2.kategórie rizika-faktor hluk) 

 
ALKORION spol. s r.o. Svidník - prevádzka zameraná na výrobu sklenených - meranie hluku 
v pracovnom prostredí vykonané oprávneným subjektom horná akčná hodnota expozície bola 
prekročená (podľa prílohy č.1 k NV SR č.448/2007 Z. z. zaradenie do 4.kategórie rizika-
faktor hluk) 
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 - na pracovisku boli vyhlásené rizikové práce 
 - dohľad nad zdravím a pracovnými podmienkami zabezpečí PZS – v jednaní 
 
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu a vyšetrenia rizikových faktorov životného štýlu 
v textovej a grafickej forme bude spracované v I.polroku 2009. 
Na základe výstupov sa navrhnú intervenčné aktivity zamerané na zlepšenie pracovného 
prostredia a zdravotného stavu zamestnancov, ochranu a podporu zdravia zamestnancov. 
  
2. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci za- 
meraný 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 2008 vykonalo 599 previerok v rámci štátneho zdravotného 
dozoru, ktoré boli zamerané na plnenie programov a projektov ochrany zdravia pri práci 
a úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády.  
Zamerali sme sa hlavne na pracoviská, kde sa vykonávajú rizikové práce a predovšetkým na 
plnenie si povinností vyplývajúcich z nových legislatívnych  úprav. Dozor bol vykonaný na 
všetkých rizikových pracoviskách dozorovaných okresov. V roku 2008 bolo vydaných 
7 nových rozhodnutí o zaradení pracovných činností do rizikových prác. Pri výkone ŠZD 
s využívajú aj dotazníky informovanosti. 
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. V previerkach sme sa zamerali aj na 
psychickú pracovnú záťaž, a to u pedagógov na Špeciálnej základnej škole internátnej (ďalej 
ŠZŠI) vo Svidníku a II. Základnej škole vo Svidníku. Zamestnanci vyplňovali 2 typy 
dotazníkov: hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy 
zamestnancov na zaťaž (Meister), dotazníky informovanosti zamestnancov – psychická záťaž. 
Na II. Základnej škole, Svidník u viac ako polovice zamestnancov, ktorí sa zapojili do 
prieskumu, subjektívna odpoveď zamestnancov na psychickú pracovnú záťaž dosahuje 
maximálny stupeň a negatívne prežívanie záťaže - tendencie k preťaženiu. 
Na ŠZŠI vo Svidníku z prieskumu vyplynulo, že u 8 zamestnancov, ktorí sa zapojili do 
prieskumu, subjektívna odpoveď na psychickú pracovnú záťaž dosahuje maximálny stupeň. 
U ostatných zamestnancoch subjektívne odpovede na psychickú pracovnú záťaž dosahujú 
druhý až tretí stupeň a primerané alebo nepriaznivé prežívanie záťaže – tendencie 
k nevyťaženiu a nízkej pracovnej stimulácii a kombinácii preťaženia a nízkej stimulácie.  
O ďalšom postupe, krokoch budeme konzultovať s ÚVZ SR, odbor PPL. 
 
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 priebehu roka 2008 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 zabezpečovanie 
pracovnej zdravotnej služby je len dodávateľským spôsobom. Oddelenie PPL eviduje 
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v dozorovaných okresoch 22 firiem, kde je zamestnaných viac ako 19 zamestnancov a 20 
organizácii, kde sú vyhlásené rizikové práce. 

       
 

PZS vo firmách – vlastnými odbornými zamestnancami  
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ počet 
previerok 

počet 
zamestnancov z toho žien počet 

previerok 
počet 

zamestnancov 
z toho 
žien 

Svidník 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

PZS vo firmách – dodávateľským spôsobom  
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

Svidník 10 234 174 10 1622 847 
 
 
 

PZS vo firmách – nemajú  
kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

počet 
previerok 

počet 
zamestnancov

z toho 
žien 

Svidník 55 1848 1058 10 111 41 
 

 
Vo väčšine organizácii s vyhlásenými rizikovými prácami bolo zistené rokovanie s PZS. 
Prehľad o počte previerok v organizáciach, v ktorých dohľad zabezpečujú PZS príp. v ktorých 
PZS ešte nemajú je za odd.PPL, HDaM a E. 
 
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 okrese Svidník 
a Stropkov evidujeme 61 vodovodov  - 40 v okrese Svidník a 21 v okrese Stropkov. V rámci 
monitoringu bolo odobratých bolo 129 vzoriek, z toho v rámci preverovacieho monitoringu 
33 vzoriek a v rámci kontrolného 96 vzoriek. Z celkového počtu odobratých vzoriek 3 
nevyhoveli po fyzikálno-chemickej stránke /železo, mangán, vyšší obsah chlóru/ a 14 vzoriek 
po mikrobiologickej stránke /najčastejšie boli prekročené limity v ukazovateľoch 
kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC, koliformné baktérie/.   
RÚVZ so sídlom vo Svidníku monitoruje prírodné kúpaliská v rekreačnej oblasti Veľká 
Domaša – lokalita Valkov a Tíšava. Odber vzoriek vôd sa realizuje v dojtýždňových 
intervaloch. Počas kúpacej sezóny bolo odobratých po 7 vzoriek z každého prírodného 
kúpaliska, vyšetrených bolo 254 ukazovateľov.  
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2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku. 
 

Z významnejších predložených materiálov v 2008 boli územné plánovacie 
dokumentácie obcí v okrese Svidník,  stanovisko k zámeru „Pilotný projekt veternej 
elektrárne Daniela“, kde sme požadovali vypracovanie hlukovej štúdie pre veternú elektráreň, 
v ktorej sa zohľadní výkon elektrárne, jej vonkajšia hlučnosť a dopad na najbližšie obytné 
objekty a ktorá preukáže, že sú dodržané prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo 
vonkajšom prostredí pre denný, večerný a nočný čas v zmysle platnej legislatívy a stanovisko 
k zámeru „Windpark Šemetkovce – Vagrinec, okr. 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 zaslané MŽP SR stanovisko k správe o hodnotení vplyvov na ŽP 
– „Rýchlostná cesta  R4 Svidník – Prešov“ a stanovisko k zámeru „I/15 Stropkov, preložka 
cesty“, kde účelom stavby je odklonenie tranzitnej dopravy mimo zastaveného územia 
intravilánu mesta Stropkov.  

 
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. 

- V tomto roku požiadal prevádzkovateľ vodovodov o potvrdenie programu prevádzkovej 
kvality vody pre vodovody v 7 obciach, z toho v 3 obciach bol program vrátený na 
prepracovanie, kde bolo potrebné zosúladiť počet minimálnych odberov s prílohou č. 2 
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.  

- 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. 

 
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 okrese Svidník 
a Stropkov evidujeme 61 vodovodov  - 40 v okrese Svidník a 21 v okrese Stropkov. V rámci 
monitoringu bolo odobratých bolo 129 vzoriek, z toho v rámci preverovacieho monitoringu 
33 vzoriek a v rámci kontrolného 96 vzoriek. Z celkového počtu odobratých vzoriek 3 
nevyhoveli po fyzikálno-chemickej stránke /železo, mangán, vyšší obsah chlóru/ a 14 vzoriek 
po mikrobiologickej stránke /najčastejšie boli prekročené limity v ukazovateľoch 
kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC, koliformné baktérie/.   
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RÚVZ so sídlom vo Svidníku monitoruje prírodné kúpaliská v rekreačnej oblasti Veľká 
Domaša – lokalita Valkov a Tíšava. Odber vzoriek vôd sa realizuje v dojtýždňových 
intervaloch. Počas kúpacej sezóny bolo odobratých po 7 vzoriek z každého prírodného 
kúpaliska, vyšetrených bolo 254 ukazovateľov. Z odobratých vzoriek bola medzná hodnota 
prekročená len v ukazovateli celkový fosfor v lokalite Valkov o 0,004 mg/l. Ostatné 
ukazovatele kvality vody vyhovovali požiadavkám  NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na 
prírodné kúpaliská, z toho dôvodu neboli zasielané upozornenia Krajskému úradu životného 
prostredia v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou vody. Výskyt vodného kvetu v RO Veľká 
Domaša nebol zistený. Správy o pripravenosti prírodných kúpalísk bola spracovaná v IS pre 
vody na kúpanie. Správy o LTS boli aktualizované v IS pre vody na kúpanie každý štvrtok 
podľa pokynov hlavného hygienika SR  

 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia 
pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia. 
  

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. 
 
K. 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. 

V tomto roku sme podieľali na príprave a vypracovaní prípadových štúdií - 
modelových situácií na úsekoch práce jednotlivých oddelení RÚVZ v súvislosti s prípravou 
pilotného projektu týkajúceho sa dištančného vzdelávania študentov Fakulty verejného 
zdravotníctva  formou e-learningu na SZU v Bratislave. Každé oddelenie spracovalo 3 
modelové situácie, ktoré sme v požadovanom termíne zaslali na ÚVZ v Bratislave.  
 
2. Zabezpečiť praktické cvičenia študentov SZU a príp. odbornú prax pre pracovníkov 
zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva. 

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo Svidníku absolvovali v roku 2008 
odbornú prax 4 študenti vysokých škôl. Prax absolvovali  počas letného semestra  
akademického roka 2007/2008. Išlo o jednu študentku IV. ročníka Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre študijného odboru výživa ľudí, ktorá absolvovala 
odbornú prax v čase od 9.8.2008 – 27.8.2008 /15 dní/, dvoch študentov IV. ročníka 
Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach,  študijný odbor hygiena potravín, ktorí 
absolvovali odbornú prax v trvaní 80 hodín v dňoch 18.8.2008  – 29.8.2008 a 4.8.2008 – 
15.8.2008 a poslucháča II. ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, odbor verejné 
zdravotníctvo, ktorý absolvoval odbornú prax v trvaní 60 hodín v dňoch 22.9.2008 – 
3.10.2008.  
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V roku 2008 1 zamestnankyňa pokračuje v magisterskom štúdiu verejného 
zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.  V prvom polroku na 
RÚVZ nevykonával odbornú prax žiaden študent Fakulty verejného zdravotníctva .  
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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 za rok 2008  
 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly.         
     
        V roku 2008  bolo  vydaných 175 kladných rozhodnutí z toho 8 negatívnych. Nesúhlas 
bol vydaný pre dve ZSS otvorené vyvarujúce (v obidvoch prípadoch  prevádzkovateľ 
nepredložil prevádzkový poriadok a dispozičné členenie zariadenia nebolo v súlade 
s legislatívou; tri ZSS otvorené bez prípravy jedál (v priestoroch  neboli ukončené stavebné 
práce, dispozičné riešenie nezodpovedalo platnej legislatíve); bitúnok, v ktorom pri šetrení bol 
účastníkom konania predložený výsledok vody, ktorý nezodpovedal Nariadeniu vlády SR č. 
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354/2006 Z.z. , predajňu pekárskych výrobkov, kde dispozičné riešenie nezodpovedalo 
platnej legislatíve.  Z kladných  bolo najviac rozhodnutí vydaných pre  ZSS otvoreného typu 
bez prípravy pokrmov 46, pre maloobchodné prevádzky potravín v počte 33, stánkový predaj 
bez predaja pokrmov 25, 13 ZSS otvoreného typu s prípravou pokrmov, 1 ZSS uzavretého  
typu s prípravou pokrmov, 2 cukr. výrobne,  8 sezónnych stánkov pre letnú turistickú sezónu 
s predajom pokrmov, 5 pre výrobcov zmrzliny, 7 pre predaj zmrzlín počas sezóny,  8 iné 
výrobne a 2 sklady ostatné 25. Pri uvádzaní priestorov do prevádzky  bolo vykonaných 196 
ohliadok. V 8 prípadoch bolo zastavené konanie a v 7 prípadoch bolo konanie  prerušené.  
        K umiestneniu stavby, zmene v užívaní stavby a ku kolaudácii bolo vydaných 15 
záväzných stanovísk. 
     Odd. hygieny výživy podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov úradnú kontrolu vykonáva v 88 zariadeniach.  Podľa zákona NR SR č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia vykonávame úradnú kontrolu 
365 ZSS. 
Z toho : 
-     výrobcovia a baliarne – 15 
- maloobchod, špecializované predajne - 13 
- sektor služieb – 365 
- výrobcovia na maloobchodnej báze  - 9 
- lekárne a drogérie - 51 
- ostatné – 814  
- spolu : 1267 prevádzok 
 
Počet kontrol : 
        Spolu bolo vykonaných 689 kontrol z toho v úradnej kontrole 199, v štátnom 
zdravotnom dozore 465 z toho  196 pri uvádzaní zariadenia do prevádzky. 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.  
        Podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bol na 
mieste vydaný zákaz prevádzky v 7 prípadoch a vydané 4 rozhodnutia o zákaze prevádzky (1 
ZSS otvorené vyvarujúce, 1 ZSS otvorené nevyvarujúce a 2 maloobchodné predajne 
rozličného tovaru),1 rozhodnutie o zákaze činnosti (podávanie alkoholických nápojov 
a fajčenie) a 1 rozhodnutie o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Na odstránenie 
nedostatkov bolo vydaných 20 pokynov, ktoré po uplynutí lehoty boli skontrolované.  Za 
 nedostatky zistené pri kontrole boli uložené blokové pokuty v počte 16/7 700.- Sk a podľa 
zák. č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch 3 v sume 1 700.-Sk. Za hrubé porušenie právnych 
predpisov a nedostatky zistené pri kontrole bolo uložených 34 pokút v celkovej výške 
363 000.- Sk. 
          Podľa zákona č. 152/1995 Z. z o potravinách v znení neskorších predpisov boli vydané 
2 rozhodnutia o zákaze prevádzky pre cukrársku výrobu, 2 uložené opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. Za nedostatky zistené pri kontrole boli uložené 3 blokové pokuty vo výške  
1 500.- Sk a 3 pokuty vo výške 6 000.- Sk. 
 
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 
programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a s projektom „ Zdravá výživa pre zdravé srdce“.   
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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 
 
Úlohu 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 
bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov, 
fenylketonurikov, diabetikov, potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky. 
 

V roku 2008  boli odobraté všetky plánované vzorky. Spolu bolo odobratých 649. Z 
celkového počtu nevyhovelo 33 vzoriek. Z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie 
nevyhovelo 31 vzoriek, v označovaní potravín boli zistené 4 nezhody (označovanie  možných 
alergénov ako informácia pre kupujúcich) a v dvoch prípadoch bol zistený obsah KJ 
v kuchynskej soli menej ako 15 mg/kg. 
I. Epidemiologicky rizikové potraviny: 
- lahôdkárske výrobky: spolu bolo odobratých 81 vzoriek, ( 11x1 vz.  a 14x5 vz.), v 1 vz. 

odobratej z výroby bola zistená prítomnosť Staphylococcus aureus, v 1 vz. odobratej 
z výroby bola zistená prítomnosť Staphylococcus aureus a prekročené počty kvasiniek a v 
jednom prípade E.coli, KB a kvasinky. (na obj. 1 vz.) 

- cukrárske výrobky:  spolu bolo odobratých 115 vzoriek, ( 25x1 vz. a 18x5 vz.),  
nevyhovelo 22 vzoriek z výroby (z toho 3x5), 1 vz. pre prítomnosť Salmonely 
a prekročenia počtu kvasiniek, 1x5 vz. pre prítomnosť Salmonely a prekročenie počtu KB, 
1x5 vz. pre prekročenie počtu KB, 1x5 vz.  pre prekročenie počtu kvasiniek, 2 pre 
prekročenie počtu KB a 2 vz. pre prekročenie počtu kvasiniek, 2 vz. pre prekročenie počtu 
KB a kvasiniek  (1 vzorka päť vzorkovým systémom  bola vyšetrené na objednávku) 

- zmrzliny – spolu bolo odobratých 134 vzoriek ( 24x1 vz. a 22x5 vz.), nevyhoveli 3 vzorky  
z výroby, kde v dvoch vzorkách od toho istého výrobcu  bola zistená prítomnosť STA 
a v jednej vzorke prekročený počet kvasiniek 

- zariadenia spoločného stravovania - spolu  bolo odobratých 37 vzoriek, z toho 22 
hotových pokrmov a 15 vzoriek rýchleho občerstvenia, 3x celodenná strava na stanovenie 
obsahu NaCl,  

- minerálna  voda – odobratých 13 vz. - všetky boli vyhovujúce 
- pramenitá  voda   a  balená   pitná  voda – bolo  odobratých   11 vz. – v 1 vz.  odobratej  

z galónu     bol prekročený celkový počet mikroorganizmov       
- bylinné  čaje  z liečivých   rastlín -  spolu  bolo  odobratých 10 vz -   2x5 vzoriek, vz. boli 

vyhovujúce   
- detská mliečna výživa: 2x5 vz. - mikrobiologické vyšetrenie, cielené ukazovatele – 

vyhovujúce 
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5. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetických výrobkov, 
s osobitným zameraním na alergény a zakázané látky. 

 
       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 55 vz. výrobkov z toho domáca produkcia 25 a dovoz 30 vzoriek, všetky 
kontrolované vzorky boli vyhovujúce 

- potraviny na osobitné výživové účely: 6 x 1vz. k stanoveniu obsahu mykotoxínu 
a patulínu a zaslaných do NRC pre mykotoxíny na RÚVZ so sídlom v Poprade. Výsledky 
vyšetrených vzoriek sú vyhovujúce 

- detská mliečna výživa: 5x1 vz. na vyšetrenie kongenérov PCB  a stanovenie rezíduí 
pesticídov - 4 vyhovujúce, 1 vz. výsledok nie je k dispozícii  

- oriešky -  2 vzorky - vo vzorkách vyšetrených na obsah ťažkých kovov (Cd) neboli zistené 
hodnoty prekračujúce stanovený limit 

- výživové doplnky: 2x1 vz. – výsledky sú vyhovujúce. V lekárňach bola vykonaná 
kontrola, zameraná na označovanie a dokumentáciu, pri ktorej neboli zistené nedostatky. 

- kuchynská soľ –  26 vz. 14 z dovozu a 12 domáca produkcia – u 2 vz. obsah KJ bol nižší 
ako 15 mg/kg 

- aditívne látky – 5 vz. – vyhovujúce 
- GMO – 1 vzorka – vyhovujúca 
- stanovenie obsahu gluténu – 1 vz. vyhovujúca 
- kontrola potravín ošetrených ionizujúcim  žiarením – 1 vz. – vyhovujúca 
- stanovenie kumarínu – 1 vz.  - monitoring 
 
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. 2008, ktorý obsahuje organizačnú štruktúru RÚVZ, popis personálneho 
oddelenia, plán pre kontrolu potravinárskych zariadení, plán odberu vzoriek, plán vzdelávania 
pracovníkov a dokumenty pre výkon dozoru, ktorý bol zaslaný na ÚVZ SR. Vyhodnotenie 
úradnej kontroly za obdobie do 30. 6. 2008  bolo zaslané 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 – bolo vykonaných 

161 kontrol, na základe ktorých v jednom prípade bolo vydané opatrenie zákaz fajčenia. 
- Mimoriadna kontrola zariadení zimnej turistickej sezóny a čerpacích staníc v SR 
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- Príprava 3 modelových situácii pre dištančné vzdelávanie študentov FVZ SZU 
- Monitoring  kontaminantov za rok 2007 a 2008.  
- V súvislosti so zavedením eura bola vykonávaná kontrola konverzného kurzu a duálne 

zobrazovanie cien v zariadeniach podliehajúcich ÚK a ŠZD, pri ktorých bolo vykonaných 
92 kontrol bez zistenia nedostatkov. 

- Spotreba potravín za roky 2000–2006, podklady boli brané z projektu  „Sledovanie 
výživového stavu vybraných vekových dospelej populácie“ ktorý prebiehal v uvedených 
rokoch. 

 
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 2008  bolo v súvislosti s hlásením v rámci Rýchleho výstražného 
systému nad  potravinami a krmovinami vykonaných 20 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 20  
hlásení, pri ktorých bolo vykonaných 263 kontrol. V kontrolovaných zariadeniach hlásené 
nebezpečné výrobky sa nenachádzali.  Zistené skutočnosti boli oznámené v 19 správach na 
ÚVZ SR.   
 
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 
 
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 
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o V hodnotenom období bol realizovaný Peer program u žiakov 7.-9. ročníkov 
vybraných základných škôl a študentov stredných škôl. Realizovali sa 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. 
Pre oblasť Trebišov a Sečovce bolo v roku 2008 vyškolených 14 nových peer aktivistov, 10 
aktivistov ukončilo svoje pôsobenie k 1.10.2008 (maturitný ročník), traja starší peer 
aktivisti pôsobia naďalej v programe.  
Pre oblasť Kráľovský Chlmec bolo vyškolených 18 nových peer aktivistov, 11 aktivistov 
ukončilo svoje pôsobenie k 10.9.2008 (maturitný ročník). Činnosť peer aktivistov v tejto 
oblasti sa rozšírila aj na prevenciu fajčenia a konzumácie alkoholu. Všetci absolvovali 
výcvikové kurzy zamerané na poznatky z oblasti medicíny a sociálnej komunikácie, úspešne 
vykonali záverečné skúšky pozostávajúce z písomného testu a praktickej demonštrácie besedy 
zameranej na podporu zdravia a prevenciu neinfekčných chorôb.  
Počet uskutočnených besied za rok 2008 - v slovenskom jazyku 27 t.j. 81 vyučovacích hodín, 
- v maďarskom jazyku 8 t.j. 24 vyučovacích hodín na tému partnerské vzťahy. V téme 
prevencia fajčenia a konzumácie alkoholu u detí a mladistvých (len) slovenský jazyk - 25 t.j. 
75 vyučovacích hodín.  
Nové skupiny peer aktivistov začínajú svoju činnosť 24.11.2008 realizáciou prvých besied. 
Plánuje sa rozšírenie počtu peer aktivistov - vytváranie peer skupín na každej väčšej škole v 
okrese na základe výsledkov Monitoringu zdravotno-výchovných potrieb. 
o Realizácia lokálneho projektu INVENAPRA – intervencie, názory a praktiky žiakov 
ZŠ v problematike alkohol, fajčenie a drogy- pokračovanie z predchádzajúcich rokov.  
 
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.  
 
4. Realizovať Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
pripravený ÚVZ SR 
T:  RÚVZ so sídlom v Trebišove nebolo zaradené medzi úrady, ktoré daný program realizujú. 

 
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 
informácií o zdravotnom stave obyvateľstva okresu a súvisiacich rizikových faktorov 
životného štýlu.    
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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). Odborní pracovníci nášho úradu pracujúci v oblasti podpory zdravia sú 
oslovovaní, aby boli odbornými garantmi spoločných projektov v rámci zvyšovania 
vzdelávania niektorých komunít obyvateľstva nášho okresu.     
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). 

 
Úlohy a ich vyhodnotenie za rok 2008 
 
7. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správneho zloženia výživy 
detí a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej 
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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 optimálnych podmienok režimu výživy 
podľa programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR, s odporúčaním  vhodných pokrmov pre 
jednotlivé vekové skupiny detí a mládeže. 
Na  vybraných základných školách v  okrese Trebišov bol v hodnotenom roku 2008 
realizovaný dotazníkový prieskum, zameraný na postoj žiakov k zdravému  životnému štýlu, 
spojený s  monitoringom stravovacích zvyklostí. Do prieskumu sa zapojilo 440 žiakov 7. – 9. 
ročníkov v 8 mestských základných školách (Trebišov, Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou 
a Sečovce). 
 
8. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy 
Úloha sa plní priebežne.  

a. Metodicky usmerňujeme zavádzanie nových trendov v školskom stravovaní (zdravé 
potraviny, nové technológie) podľa nových receptúr pre školské stavovanie schválené 
MŠ SR v roku 2003 „Materiálno spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie“ 
v súlade so správnou výrobnou praxou. 

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 ako 

preventívne opatrenia výskytu viacerých tzv. civilizačných ochorení, najmä srdcovo-
cievnych a niektorých nádorových so závažnými celospoločenskými a ľudskými 
dopadmi. 

 
9. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského 
stravovania 

Úloha sa plní priebežne. Konzumáciu mlieka podporujeme realizáciu mliečneho programu 
na základných školách podľa pokynu MŠ SR č. 1227/1999-4 zo dňa 30.7.1999. 
Na základných školách  konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov je zabezpečená 
prostredníctvom školských jedálni a bufetov. V materských školách presadzujeme na 
jedálnom lístku minimálne 1 mliečny pokrm denne. 
  
10. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov 
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. 

 
11. Podporovať napĺňanie bodov  vládneho Programu boja proti drogám    a drogovým 

závislostiam 
 
Úloha sa plní priebežne.  
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• 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). Sledujeme na 
jednotlivých školách možnosti pohybovej aktivity vrátane športovej činnosti na úrovni 
záujmovej a organizovanej.  

 
12. 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 sa plní priebežne podľa požiadaviek ÚVZ SR.  
  
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 zistenie 
nedostatkov sú uložené nápravné opatrenia.     

 
2. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 
Súťaž bola realizovaná podľa usmernení gestora. Okrem národnej súťaže, sme organizovali 
súčasne aj regionálne kolo. Letáky a prihlášky do súťaže boli distribuované do siete lekární 
v okrese. Zabezpečená bola propagácia tejto súťaže v regionálnych novinách, takisto na 
káblovej televízii. Bolo poskytované poradenstvo na odvykanie od fajčenia, ako aj telefonické 
poradenstvo.  Do zlosovania v regionálnom kole bolo zaradených 18 súťažiacich z okresu 
Trebišov, ktorí splnili podmienky na zaradenie.  Sponzorom cien bola firma Blika s.r.o, 
Trebišov.      
 
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 
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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". 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 a ich vyhodnotenie za rok 2008 
 
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 február bol aktualizovaný očkovací kalendár pre pravidelné povinné 
očkovanie detí a dospelých v roku 2008: ◦ NZZ pre deti a dorast: 25 
                                                                                       ◦ NZZ pre dospelých: 43 

• V mesiaci apríl bolo zaslané usmernenie pre zdravotnícke zariadenia o očkovaní proti 
VHA u zdravotníckych zamestnancov:   

                                                                     ◦ NZZ pre deti a dorast: 25 
                                                              ◦ NZZ pre dospelých: 43 
                                                              ◦  Lôžkové NZZ: 3 
                                                              ◦  Detské domovy: 2 
                                                              ◦  Gastroenterologické NZZ: 2 

• V mesiaci máj boli zaslané informácie o prekategorizovaní očkovacej látky 
PREVENAR a o nových vakcínach: ◦ NZZ pre deti a dorast: 25 
                                                              ◦ NZZ pre dospelých: 43 

• V mesiaci december bola zaslaná informácia o zásobovaní s očkovacími látkami 
s obsahom difterického toxoidu: ◦ NZZ pre deti a dorast: 25 
                                                                        ◦ NZZ pre dospelých: 43 
 

- V rámci Európskeho imunizačného týždňa boli vykonané aktivity na propagáciu  očkovania:    
• Článok na webovej stránke RÚVZ Trebišov - Pneumokok – nevinná baktéria,                     

ktorá vie zabiť 
• Propagácia Európskeho imunizačného týždňa - na webovej stránke RÚVZ Trebišov  
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• Usmernenie pre lekárov prvého kontaktu o Európskom imunizačnom týždni, očkovaní 
proti chrípke a pneumokokovým infekciám:  

       ◦ NZZ pre deti a dorast: 25 
◦ NZZ pre dospelých: 43 

• Beseda o najnovšom očkovaní u detí proti pneumokokovým infekciám s praktickými 
lekármi pre deti a dorast 

• Besedy o význame povinného očkovania u detí, očkovania proti chrípke, proti    
pneumokokovým infekciám v spolupráci s rómskymi komunitnými pracovníkmi 
v obciach, kde je početnejšia rómska komunita – Boťany, Nižný Žipov. 

 
2.  Vyhodnotenie zaočkovanosti v okrese Trebišov – previerky očkovania 
- V priebehu mesiaca jún 2008 boli vykonané kontroly opatrení, ktoré boli nariadené pri 
kontrole očkovania k 31.8.2007. Boli vykonané 4 kontroly  opatrení. Doočkované boli všetky 
deti vo vybraných obvodoch. 
- V priebehu mesiaca jún a júl 2008 bolo vykonaných 25 predbežných kontrol očkovania na 
detských ambulanciách v okrese. 
- V priebehu mesiaca august a september 2008 bolo vykonaných: 

• 25 záverečných kontrol očkovania na detských ambulanciách v okrese, 
zameraných na očkovanie detí proti diftérii, tetanu, pertussis, VHB, haemof. 
infekciám, poliu, osýpkam, parotitíde, rubeole 

• 58 kontrol očkovania proti VHB u zdravotníkov v ambulantných NZZ 
• 18 kontrol očkovania proti VHB u zdravotníkov v lôžkových NZZ 
• 18 kontrol očkovania proti VHB u kontaktov nosičov HBsAg 
• 7 kontrol očkovania proti VHB u novorodencov HBsAg pozitívnych matiek 
• 1 kontrola očkovania v UT Sečovce 

 
3.  Vypracovať analýzu plnenia imunizačného programu k 31.8.2008 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 2008 bolo vykonaných 25  kontrol chladového 
reťazca a správnej manipulácie s vakcínami na detských ambulanciách v okrese a 3 kontroly 
v lekárňach. 
  
5. Odstránenie rozdielov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v rizikových skupinách 
obyvateľstva (Rómovia, migranti) 
V spolupráci s ČK, starostami obcí a MUDr. Vereščákovou boli vykonané 2 besedy s  
rómskymi asistentmi v obciach Boťany, Nižný Žipov. 
 
6. Spolupracovať na redukcii nových nosičov vírusu hepatitídy B aktívnym 
vyhľadávaním v okrese Trebišov. 
Vykonaných bolo 26 návštev ohnísk HbsAg nosičov, 105 kontaktov bolo odoslaných na 
vyšetrenie k obvodným lekárom. Výsledky vyšetrení: HBsAg pozit.: 3 kontakty, anti HBs 
pozit.: 15, HBsAg, anti HBs negat: 9, ostatné kontakty sa vyšetrujú. Očkovaných bolo proti 
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VHB 9 dospelých kontaktov, 23 detí bolo očkovaných v rámci povinného očkovania – spolu 
32 kontaktov je chránených proti VHB. 
 
Projekt „Rakovina krčka maternice - vakcinácia proti HPV infekcii“ 
 
Charakteristika 
Rakovina krčka maternice je závažným zdravotným sociálnym, spoločenským 
a ekonomickým problémom. Je tretím najčastejším onkologickým ochorením u žien, 
postihujúce hlavne mladšie vekové kategórie žien s najčastejším výskytom vo veku medzi   
35-50 rokov. Pacientky s rozvinutým ochorením sa dožívajú oveľa menej ako pri iných 
onkologických diagnózach. Žena s touto diagnózou priemerne stratí viac ako 17 rokov života. 
Ochorenie je spôsobené perzistujúcou infekciou HPV vírusom. Incidencia a mortalita 
rakoviny krčka maternice sa výrazne nezmenila v porovnaní so situáciou spred dvadsiatich 
rokov a vyzerá to, že samotný skríning, počas pravidelných gynekologických prehliadok žien 
v danej vekovej kategórii nedokáže v dostatočnej miere tieto ženy ochrániť. Prvýkrát vôbec 
bude v r. 2007 registrovaná vakcína kauzálne ovplyvňujúca onkologické ochorenie. Tento 
prelomový objav vakcinácie proti HPV vírusom pre ženy vo veku medzi 9 – 55 dokáže spolu 
so skríningom výrazne znížiť výskyt a mortalitu u rakoviny krčka maternice  (70% redukcia).  
Ciele 
1. sprístupniť prelomovú vakcínu, ktorá prvýkrát kauzálne ovplyvňuje onkologické 

ochorenie a tým znížiť výskyt a mortalitu rakoviny krčka maternice, postihujúcu  hlavne 
ženy v produktívnom veku.  

2. zaviesť do plošného očkovania vakcínu pre dievčatá pred prvým sexuálnym stykom 
(optimálne 12. rok života) 

3. sprístupniť a motivovať ostatné ženy k prevencii proti rakovine krčka maternice 
 
Úlohy  
1. Po zaradení očkovacej látky proti HPV vírusu do očkovacieho kalendára a podľa 

finančných možností zaočkovať vybranú vekovú kategóriu žien 
Plnenie :   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 
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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. 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 okrese Trebišov evidujeme 43 organizácií, v ktorých sú vyhlásené rizikové práce.  
V priebehu roka 2008 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  28 previerok. 
Zrušili sme rizikové práce na RTG oddelení NsP kráľovský Chlmec n.o., v riziku 
ionizujúceho žiarenia 3. kategórie (8 pracovníkov, z toho 4 ženy). Zamestnancov tohto 
oddelenia sme preradili do 2. kategórie. Taktiež sme zrušili rizikové práce v pekárni ČILI 5 
s.r.o. Sečovce v riziku múčneho prachu (8 pracovníkov, z toho 3 ženy), z dôvodu zániku 
prevádzky. 
Vydali sme 1 rozhodnutie, ktorým sme vyhlásili rizikové práce na 10 nových pracoviskách vo 
firme Vagónka a.s. Trebišov, s rizikovým faktorom hluk a prach 3. a 4. kategórie, s celkovým 
počtom pracovníkov 68 (z toho 0 žien). V riziku hluku 4. kategórie je to celkovo 9 
pracovníkov a v riziku prachu  4 pracovníci. 
                
V roku 2008 takto evidujeme  celkom 437 pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce 
(z toho 156 žien), čo je oproti roku 2007 nárast o 44 pracovníkov, z toho  u žien nastal pokles  
o 5. 
Z jednotlivých rizikových faktorov, ktorým sú vystavení pracovníci  vykonávajúci rizikové 
práce najväčší nárast nastal v riziku hluku o 43 pracovníkov (z toho 0 žien), prachu o 32 
pracovníkov (z toho u žien pokles o 6), naopak pokles nastal v riziku ionizujúceho žiarenia 
o 11 pracovníkov (z toho 3 ženy), u chemických látok o 4 pracovníkov (0 žien) a v riziku 
infekcií o 5 pracovníkov (z toho 1 žena).  
Súhrne údaje o rizikových prácach a exponovaných pracovníkoch v roku 2008 za okres sme 
zadávali do programu ASTR a výstupné zostavy sme zaslali e-mailom a v tabuľkovej forme 
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na ÚVZ SR odbor PPL v Bratislave, podľa požiadavky gestora spracovania programu ASTR 
za SR. 
 
Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov: 
V roku 2008 pracovníci oddelenia PPL vykonali 21 previerok v prevádzkach okresu, v 
ktorých sa manipuluje s jedovatými a veľmi jedovatými chemickými látkami a prípravkami. 
Z toho bolo 12 previerok v poľnohospodárskych podnikoch (používanie agrochemikálií na 
ochranu rastlín), 7 v predajniach, v ktorých sortimente sa nachádzajú aj agrochemikálie 
patriace medzi jedovaté látky a prípravky a 2 previerky u samostatne hospodariacich roľníkov 
(odborná spôsobilosť pre prácu  s jedmi, skladovanie agrochemikálií, prevádzkové poriadky, 
posudky o riziku). 
Zároveň bolo vydaných 6 rozhodnutí, ktorými bolo schválených 6 prevádzkových poriadkov, 
z toho 2 prevádzkové poriadky v organizáciách, v ktorých sa manipuluje s chemickými 
faktormi (poľnohospodárske podniky - sklady agrochemikálií) a 4 predajne, v 
ktorých sortimente predaja sú aj chemické látky a taktiež 2 vypracované posudky o riziku.  
  
Do 4 náhodne vybraných  firiem (3 poľnohospodárske podniky a 1 sklad minerálnych olejov) 
v našom okrese sme rozdali  13 dotazníkov informovanosti zamestnancov, ktorí sú 
exponovaní veľmi jedovatým a jedovatým látkam a prípravkom. 
Z vyplnených dotazníkov informovanosti zamestnancov vyplýva, že väčšia časť pracovníkov, 
ktorí prichádzajú do styku s látkami povahy jedov je dostatočne informovaná o ich vplyve  na 
zdravie. Tieto informácie získavajú od zamestnávateľa na pravidelných školeniach. 
Pracovníci sú dostatočne vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. 
Závažným bolo zistenie, že asi polovica zamestnancov, ktorí vyplňovali dotazník uviedlo, že 
sa nezúčastňuje pravidelnej lekárskej preventívnej prehliadky v súvislosti s rizikom 
vykonávanej práce. Následne boli vykonané opatrenia na odstránenie tohto nedostatku. 
Nedostatky v tejto problematike sú hlavne u samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí 
prevádzkujú svoje hospodárstva väčšinou bez vedomia RÚVZ. Ich činnosť je zisťovaná pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru a v prevážnej väčšine je zaznamenané, že ani vlastníci, 
ani nikto zo zamestnaných pracovníkov nevlastní osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre 
prácu s jedmi, pričom postrekové práce si väčšinou vykonávajú vlastnými prostriedkami.         
   
Hlásna povinnosť o manipulácii s jedmi v zmysle nar. vlády SR č. 355/2006 Z. z. sa výrazne 
zlepšila a  organizácie si ju v okrese Trebišov plnia dobre.  
V roku 2008 sme obdržali 29 takýchto hlásení, a to: 
- MR Servis s.r.o. Košice  - 9 krát 
- Veterinárius s.r.o., Mestský park, Trebišov - 8 krát 
- Asanarates – DDD s.r.o. Košice – 5 krát 
- DDD – Služba, Ing. Ján Zbojovský, Trebišov – 2 krát 
- DDD – Ing. Vladimír Jurkovič Prešov – 3 krát 
-     DESKOS plus – Ing. Oskar Lörinc, Rožňava – 2 krát 
 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu: 
V okrese Trebišov v roku 2008  evidujeme 2 rizikové  pracoviská, na ktorých sa pracuje  
s chemickými karcinogénmi, s celkovým počtom exponovaných 24 pracovníkov, z toho  21  
žien. Jedná  sa  o  onkologické   oddelenie  NsP  a.s.  Trebišov  s  celkovým  počtom 
exponovaných 22 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 
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2008  bolo na  týchto pracoviskách vykonaných 3 448 liečebných kúr cytostatikami (podľa 
údaja z oddelenia). Z toho na oddelení bolo podaných 2 698  a  ambulantne  750 cytostatík. 
Na týchto pracoviskách sme vykonali kontrolu pracovných podmienok a kontrolu 
vykonávania lekárskych prehliadok u pracovníkov tohto pracoviska. Všetci pracovníci 
(celkom 24) sa zúčastnili na vstupných a preventívnych LP u lekára v NsP a.s. Trebišov. 
Taktiež sa pracovníci zúčastnili školenia 2 krát v roku, ktoré vykonáva primár onkologického 
oddelenia a vrchná sestra. Vrchná sestra vedie register exponovaných pracovníkov na 
oddelení, ktorí sú v riziku chemických karcinogénov.  
 
Opatrenia na ochranu zdravia, zníženie a minimalizácia expozície pracovníkov oddelenia pri 
práci s karcinogénmi spočíva v príprave chemoterapeutických prípravkov v digestore 
a dôslednom používaní osobných ochranných pracovných pomôcok a ich pravidelné čistenie. 
 
V roku 2008 sme pokračovali v previerkach drevospracujúcich pracovísk. V okrese 
evidujeme celkom 38 drevospracujúcich prevádzok, z toho je 14 píl – gátrov. V roku 2008 
vznikli 2 nové drevospracujúce prevádzky (Drevovýroba Pribeník – živnostník a Korben s.r.o. 
K. Chlmec) a 1 prevádzka zanikla (Drevoimpex K. Chlmec) z dôvodu jej zrušenia.   
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 2008 boli v našom okrese hlásené a vykonané  2 odborné sanácie budov s obsahom 
azbestových materiálov. Jednalo sa o administratívnu budovu, ktorá pôvodne slúžila ako sídlo 
viacerých firiem a po zbúraní sa tu buduje obchodný reťazec Tesco. V druhom prípade 
išlo o bytový dom, na ktorom sa vykonávala výmena  poškodených azbestocementových 
dosiek. Sanačné práce vykonala firma RONAR s.r.o. Košice a firma PROSERVIS s.r.o. 
Strážske. Obidve spoločnosti majú oprávnenie na zneškodňovanie takýchto materiálov a tiež 
si splnili ohlasovaciu povinnosť k nášmu RÚVZ a ďalej postupovali v zmysle NV  SR č. 
253/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 
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 ŠZD 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 SZU. Priebežne a 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.  
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Oddelenie PPL vykonalo v  roku 2008 v okrese Trebišov v rámci štátneho zdravotného 
dozoru celkom 62 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 34 previerok a na 
pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami 28 previerok, s celkovým počtom 3 573 
zamestnancov, z toho 1 848 žien. 
Oproti roku 2007 došlo v okrese Trebišov 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.  
  Horšia situácia je u zamestnávateľov do 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
zaradené do kategórie 1 a 2, kde prevažná väčšina nemá zabezpečený dohľad nad pracovným 
prostredím iným spôsobom ako PZS. 
 
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 životné prostredie a zdravie detí (CEHAPE) a jeho 4 regionálne ciele. V rámci týchto 
cieľov sú plnené aktivity zamerané okrem iných na zavedenie monitorovania kvality vôd na 
kúpanie v prírodných a rekreačných vodách.  
 
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 
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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   
Spravovatelia obecných vodovodov a väčšie zariadenia zásobované z vlastných vodných 
zdrojov boli vyzvaní na zabezpečenie prevádzkovej kontroly kvality vody, zabezpečenie 
odbornej obsluhy a údržby a zabezpečenie osvedčení o odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
u obsluhujúcich pracovníkov.  
Prírodné kúpaliská v okrese Trebišov nie sú.  
 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
Monitoring kvality pitnej vody v spotrebiskách verejných vodovodov bol zabezpečený podľa 
harmonogramu odberov vzoriek odd. HŽP pre kontrolný monitoring. Preverovací monitoring 
bol zabezpečený podľa harmonogramu RÚVZ Košice pre hodnotené obdobie r. 2008. 
Monitoring kvality pitnej vody na spotrebisku sa zabezpečuje kontinuálne v súlade s platnými 
predpismi. Plán odberu je zostavený tak, aby bola odberom a následným laboratórnym 
vyšetrením zistená kvalita vody na každom spotrebisku verejných vodovodov. Výsledky 
monitorovania kvality pitnej vody sú vkladané do počítačového programu VYDRA pre ďalšie 
spracovanie.V roku 2008 bolo v rámci monitoringu odobratých 49 vzoriek pitnej vody na 
analýzu podľa minimálneho rozsahu a 8 vzoriek pitnej vody na úplný rozbor (Trebišov – sieť, 
sídlisko JUH; Trebišov – sieť, sídlisko SEVER; ÚV Boťany – upravená voda; Veľký 
Kamenec – sieť, Obecný úrad; obec Brehov; obec Byšta; obec Kravany- dolný vodovod; obec 
Michaľany –NS jednota-sieť). Kvalita vody vyhovovala požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 
352/2006 Z. z.   
 
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 hodnotenom období ukončila pracovníčka tunajšieho úradu magisterské štúdium verejného 
zdravotníctva SZU v Bratislave externou formou – pracuje v oblasti podpory zdravia.  
V školskom roku 2008/2009 navštevujú prvý ročník bakalárskeho štúdia verejného 
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zdravotníctva pri Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach dve pracovníčky (1 z odd. hygieny detí 
a mládeže a a 1 z odd. hygieny životného prostredia). Prvý ročník magisterského štúdia 
verejného zdravotníctva pri Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 1 asistentka z odd. hygieny 
výživy. Druhý ročník magisterského štúdia verejného zdravotníctva SZU v Bratislave 
absolvuje externou formou asistentka odd. epidemiológie. 
   V tunajšom 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.  
 
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. 
R´VZ so sídlom v Trebišove má zmluvne uzatvorené poskytovanie služieb so Slovanetom. Je 
zabezpečené prepojenie na jednotný IS úradov verejného zdravotníctva v zmysle súčasných 
požiadaviek.  

 
Realizácia uvedených úloh je závislá od pridelenia osobitných finančných prostriedkov 
na jednotlivé roky. 
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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 450 zariadení, u ktorých bolo 
vykonaných 757 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 90 vyšetrených osôb sú zamestnanci distribučného centra  TESCO. 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 
2009.   
     
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 
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    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: 3 vzorky/1 000 obyvateľov, t.j. 741 vzoriek                                  
Plnenie: bolo odobratých  a laboratórne vyšetrených 361 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 117 vzoriek 
          - ostatné potraviny    
Plánovaný odber vzoriek:5 /1000obyv/rok z toho 30% t.j.371 vzoriek 
Plnenie: bolo odobratých  a laboratórne vyšetrených 756 vzoriek 
              - materiály a predmety určené pre styk s potravinou                                                                        
Plánovaný odber vzoriek: 9  vzoriek / rok  
Plnenie: bolo odobratých  a laboratórne vyšetrených  9 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 30 vzoriek, z toho v 3 boli sledované alergény.  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  74 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 

 
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.  
Úlohy 
 
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. 
 
Odpočet za  RÚVZ Trenčín 
 
       Rozpracovanie predmetného bodu  ja 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 2008 a ďalšie roky, ktoré RÚVZ so 
sídlom v Trenčíne plní podľa stanovených cieľov, etáp a termínov v nich stanovených. 
9.2. Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem 
zdravo 
 
      V rámci RÚVZ Trenčín projekt pokračoval 6. etapou – monitorovaní zdravotného 
uvedomenia starších ľudí v otázkach ochorení preventabilných očkovaním u dospelej 
populácii a seniorov (tetanus, chrípka, pneumokokové ochorenia) v lokálnom projekte pod 
názvom „ÚSKALIA OČKOVANIA SENIOROV“.  
Cieľom nášho lokálneho projektu bolo: 
1. Ukázať význam očkovania pre prevenciu v geriatrii. 
2. Analyzovať stav preočkovanosti seniorov proti chrípke, pneumokokom a tetanu 

v Trenčianskom kraji. 
3. Zistiť zdravotné povedomie o očkovaní u seniorov a zdravotníckych pracovníkov. 
4. Navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie.  

 
9.4. Aktivity  pri  príležitosti  významných  dní 
7. apríl Svetový deň zdravia 
     Už po desiaty krát sme propagovali význam svetového dňa zdravia na výstave 
Zdravý životný štýl svojimi zdravotno-výchovnými a intervenčnými aktivitami pre 
odbornú ale aj laickú verejnosť obyvateľov nie len Trenčianskeho regiónu.  
 
Lokálny projekt ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL harmónia tela a ducha. 
    V dňoch 9.– 12.4.2008 pracovníci  RÚVZ Trenčín na EXPO CENTER a.s. výstave 
„Zdravý životný štýl„ prezentovali aktivity poradní zdravia. Súčasťou boli preventívne 
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vyšetrenia: meranie CO u fajčiarov - v počte 41, stanovenie % telesného tuku – 483 
vyšetrených, spirometria u 26 ľudí, vyšetrenie cholesterolu – 330, meranie krvného tlaku – 
405. Zároveň sme poskytli odborné poradenstvo a zdravotno-výchovný materiál. 
      Počas výstavy prebiehala prednášková činnosť pre odbornú verejnosť zameraná na 
„Behaviorálne rizikové faktory chronických ochorení“, na ktorých sme sa aktívne 
zúčastnili 3 prednáškami ako aj pri organizovaní tohto celoslovenského odborného podujatia 
oddelení VkZ a PZ na Slovensku.  

Svetový deň AIDS - projekt „Hrou proti AIDS“  
Projekt „Hrou proti AIDS“ je súčasťou Národného programu podpory zdravia ako aj 
Národného programu prevencie HIV/AIDS. 
Projekt „Hrou proti AIDS“ sme realizovali na 6 ZŠ (Bánovce n/B- 2x, Nemšová, Nové Mesto 
n/V, Moravské Lieskové, Trenč. Stankovce) a na jednej strednej škole - SOU Odevnom 
v Trenčíne. Spolu u 300 žiakov a študentov.  
30. 10. 2008 sme uskutočnili školenie pre pracovníčky RÚVZ Považská Bystrica zamerané na 
inštrukcie k projektu. Zároveň bol zapožičaný materiál k tomuto projektu.  
9.5.  Prestaň a Vyhraj 2008 „Quit and Win“ 
    Súťaž Prestaň a Vyhraj je určená pre fajčiarov s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť. Súťaž 
Prestaň a Vyhraj organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku 
v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. 
     V tomto roku súťaž prebiehala od 1. mája do 31. mája 2008. Motiváciou k prihlasovaniu 
do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je aj možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. 
Medzi dôležité motivačné nástroje patrí aj udeľovanie cien pre vyžrebovaných účastníkov 
súťaže, ktorí počas obdobia jedného mesiaca prestali fajčiť. Miera úspešnosti súťaže sa bude 
hodnotiť prostredníctvom dotazníka o jeden rok.  
   V rámci tohto projektu sme spropagovali súťaž v regionálnych tlačových a elektronických 
médiách, informáciu o súťaži sme zaslali e-mailovou poštou do všetkých škôl v našom 
regióne,  poskytovali sme poradenskú činnosť v poradni na odvykanie od fajčenia, telefonické 
poradenstvo a názornú propagáciu. Súťaž sme propagovali i v rámci Celoslovenskej výstavy 
„Zdravý životný štýl“. Celkový počet prihlásených za jednotlivé kraje a Slovensko je 
evidovaný na ÚVZ SR v Bratislave.     
 

 
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.  

 
Odpočet za  RÚVZ Trenčín 
 
     Rozpracovanie predmetného bodu ja 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.  
 
9.3.  Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena 
 
Projekt sme realizovali v 10 ZŠ (Nové Mesto n/V, Podolie, Neporadza, Trenčín, Mnichova 
Lehota, H.Súča, Slatina, Chocholná Velčice, Tr.Bohuslavice, Lúka, Moravské Lieskové) a v 1 
špeciálnej ZŠ (Bánovce n/B).  Zapojených do projektu bolo 730 detí predškolského veku. 
V mesiaci júl sme na ÚVZ SR zasielali dotazníky o spätnej väzbe od učiteliek  MŠ 
zapojených do projektu 
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Na podmienky RÚVZ  Trenčín sme pripravili v zmysle uvedeného bodu  nasledovnú úlohu: 
 
Uplatňovanie poznatkov o vplyve alkoholu a iných návykových látok na spôsobilosť 
riadiť motorové vozidlo a na bezpečnosť cestnej premávky vo vzdelávacích programoch 
autoškôl. 
 
V roku 2008 sa nám do uvedeného projektu nepodarilo získať žiadnu z oslovených autoškôl. 
Dôvodom nezáujmu z ich strany bol nárast počtu povinných vyučujúcich hodín prvej pomoci 
pre frekventantov autoškôl.  
 
8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia  
- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia  
- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 

 
Odpočet za  RÚVZ Trenčín 

 
RÚVZ Trenčín zabezpečuje vzdelávanie študentov verejného zdravotníctva Trnavskej 

univerzity v Trnave, Jeseniovej univerzity v Martine, študentov ošetrovateľstva Trenčianskej 
univerzity – Fakulty zdravotníctva. 

Ďalej vzdelávanie pedagógov Metodicko pedagogického centra v Trenčíne s krajskou 
pôsobnosťou, ako aj koordinátorov Škôl podporujúcich zdravie. 

Zabezpečujeme vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia – seniorov 
v projekte Mám 65 + a teším sa, že žijem zdravo, ako aj príslušníkov policajného zboru.  

 
     V spolupráci s Fakultou zdravotníctva TnUAD v Trenčíne odborom ošetrovateľstva sme 
zahájili edukáciu poslucháčov prvého ročníka o význame výchovy k zdraviu a podpore 
zdravia v dennej praxi zdravotníckych pracovníkov. Študentom boli predvedené aktivity 
výkonu VkZ ako aj intervenčných vyšetrovacích metód v poradni zdravia, poradni odvykania 
od fajčenia atď. Vzhľadom k menším prekážkam pri zostavovaní dotazníku KAP (vedomosti, 
postoje, prax) tento bude využitý pre študentov v školskom roku 2008/2009 s následným 
vyhodnotením a navrhnutím opatrení.  
 
D.   OBLASŤ  HYGINY  DETÍ  A MLÁDEŽE 
 
Úlohy 
13. 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  162 kontrol, t.j. 61,4 % 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 a výživovo hodnotnej stravy a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov z hľadiska 
časovej a obsahovej štruktúry pokrmov.   
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- Prostredníctvom webovej stránky RÚVZ so sídlom v Trenčíne oddelenie HDM 
poskytlo informácie o súčasnom trende výskytu nadváhy a obezity, spôsoboch ich hodnotenia 
ako i o možnostiach prevencie nadváhy a obezity. Edukácia detí a mládeže v oblasti 
racionálnej výživy a jej správneho zloženia, šírenie informácií za účelom formovania 
vedomostí, postojov a návykov so zameraním na  podporu, rozvoj a zachovanie  zdravia detí 
a mládeže je vykonávaná v spolupráci s oddelením podpory zdravia.  
- V súčinnosti s Krajským školským úradom sa vykonávajú pravidelné školenia 
vedúcich pracovníkov zodpovedajúcich za stravovanie detí a mládeže, týkajúce sa  legislatívy 
a problematiky školských stravovacích zariadení (termín: 18.2.2008) a  školenia v rámci 
získania odbornej spôsobilosti na výkon práce v epidemiologicky závažnej činnosti pre 
pracovníkov v školských stravovacích zariadeniach (termín: v zmysle harmonogramu 
RÚVZ).  
 
14. 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 264 
konzultácií. 
- V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v školských 
stravovacích zariadeniach, sa k termínu odpočtu odobralo 161 vzoriek potravín (hotové 
pokrmy, epidemiologicky rizikové potraviny, zmiešané druhy potravinárskych komodít) za 
účelom preverenia dodržiavania ich zdravotnej bezpečnosti a všeobecných požiadaviek na  
manipuláciu s nimi.  
- 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 17 kontrol, t.j. 
58,6 % z celkového počtu 29 dozorovaných prevádzok školských bufetov.  

 
15. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania.  

 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
 
- Školský mliečny program realizovaný v zmysle NV SR 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 je 
k termínu odpočtu, podľa dostupných údajov,  zavedený v okresoch Trenčín (30 školských 
jedální, ďalej len „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 nad Váhom (3 ŠJ/167 žiakov) a v regióne Bánovce nad Bebravou 
(5 ŠJ/916 žiakov).  
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16. 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 41 kontrol, t.j. 74,5 % z celkového počtu 55 zariadení pre deti a mládež v územnej 
pôsobnosti úradu, ktoré sú zásobované vodou z vlastného vodárenského zdroja,  spojených 
s odberom vzorky vody 38 vzoriek pitnej vody za účelom laboratórnej analýzy.   
- Vykonáva sa 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 (viď bod č. 2).  
 
17. 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 v spolupráci s oddelením chemických 
analýz, oddelením podpory zdravia pokračuje v roku 2008 v realizácii lokálneho projektu 
„Sledovanie kotinínu – metabolitu nikotínu v moči školákov (vek 12 – 15 roční).“ 
K 31.12.2008 boli ukončené všetky etapy projektu. Do projektu sa zapojilo 87 detí vybraných 
základných škôl (ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov, ZŠ s MŠ Jána Lipského Trenčianske 
Stankovce, ZŠ Kubra-Trenčín). Predbežnou analýzou výsledkov bolo zistené, 37 žiakov 
v uvedenom veku malo pozitívne výsledky v sledovanom ukazovateli, t.j. 42,5% z celkového 
súboru.  
- K termínu odpočtu oddelenie hygieny detí a mládeže v zariadeniach pre deti a mládež 
vykonalo 216 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 zák. č. 465/2005 Z.z..  
 
18. 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 a v zmysle požiadaviek gestora (ÚVZ SR) oddelenie HDM 
vykonalo v mesiaci máj 2008 zber dát v rámci európskeho školského prieskumu s názvom 
„Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a drogách - ESPAD“ u študentov vybraných 
vysokých škôl. Správa o zhodnotení realizácie prieskumu zaslaná na ÚVZ SR listom č. 
B/2008/02192-002 zo dňa 30.05.2008. Anonymného prieskumu sa zúčastnilo 176 
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respondentov 2 vysokých škôl na území mesta Trenčín (2 fakulty Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka v Trenčíne  a Vysoká škola manažmentu v Trenčíne ). 
Ďalšie aktivity: 
 
- Plnenie úloh PVV na úseku hygieny detí a mládeže RÚVZ TN je v súlade s plnením 
úloh PVV v oblasti Podpory zdravia (úloha č. 2; úloha č.  3; úloha č. 6), v oblasti hygieny 
výživy (úloha č. 1, úloha č. 2, úloha č. 3, úloha č. 6 a úloha č. 10) a v oblasti hygieny 
životného prostredia (úloha č. 1, úloha č. 3). Plnenie týchto úloh je rozpracované v odpočtoch 
za jednotlivé odbory RÚVZ Trenčín. 
 
E.    POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA  
  
10.2. Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o  ochrane nefajčiarov  na  
základe  oznámení  kontrolných  inštitúcií. 
     
     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 marca do 
decembra 1293 stanovených verejných miestach bez uloženia sankčných opatrení.   
 
F.    OBLASŤ  PRENOSNÝCH OCHORENÍ 
 
Úlohy 
 
3. 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 každom ohnisku ochorení preventabilných očkovaním vykonávame protiepidemické 
opatrenia s kontrolou údajov o vykonaní preventívneho očkovania V období od 01.01.2008 do 
31.12.2008 sme zaznamenali:  

 - 11 ochorení na tuberkulózu (3 krát  neočkovaní, 3 krát očkovaní, v 5 
prípadoch bol údaj o očkovaní neznámy).  

 - v rámci sledovania výskytu akútnych chabých paréz a klinicky podobných 
ochorení sme zaznamenali jedno ochorenie na GB syndróm u neočkovanej 
pacientky proti poliomyelitíde vzhľadom k veku, 44 ochorení na vírusovú 
meningitídu, pričom v štyroch   prípadoch  neboli pacienti očkovaní proti 
poliomyelitíde vzhľadom k veku a v jednom prípade nebol údaj o očkovaní 
v zdravotnej dokumentácii. 

 - 4 septikémie vyvolané Streptococcus pneumoniae, ani v jednom prípade 
nebolo očkovanie proti pneumokokom realizované a 1 menigitídu vyvolanú 
Streptococcus pneumoniae, pacientka očkovaná a typizácia kmeňa je v riešení. 

Iné ochorenia preventabilné očkovaním sme v sledovanom období nezaznamenali. 
V rámci výkonu ŠZD v abulanciách primárneho kontaktu  bola sledovaná realizácia 
povinného očkovania podľa očkovacieho kalendára, dodržiavanie chladového reťazca a 
podmienok pre správne uskladnenie očkovacích látok a jeho monitorovanie (vybavenie 
ambulancie chladničkami  s teplomermi), 
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- v spádovom regióne RÚVZ Trenčín je spolupráca lekárov pre deti a dorast a ich práca 
v teréne na dobrej úrovni, čo zabezpečuje vysokú preočkovanosť populácie v našej oblasti, 
- v rámci mesačného hlásenia výskytu prenosných ochorení sme informovali lekárov aj 
o všetkých zmenách v oblasti očkovania. Lekárom bol zaslaný očkovací kalendár na rok 
2008, ďalej boli informovaní o zmenách v kategorizácii vakcín a v indikačnom zozname 
každý štrvťrok podľa Vestníka MZ SR, o úprave a zosúladení očkovacej schémy 
konjugovanou vakcínou proti pneumokokom s povinným pravidelným očkovaním (DI-
TE-PER-VHB-POLIO-HIB), o očkovaní proti sezónnej chrípke a o očkovaní proti 
varicelle v súlade s platným očkovacím kalendárom v SR, 
- telefonicky, písomne a osobne usmerňujeme lekárov pri  problémoch súvisiacich 
s očkovaním, poskytujeme odborné poradenstvo v prípade očkovania stigmatizovaných 
osôb a  pri očkovaní osôb cestujúcich do zahraničia, 
- význam očkovania a edukácia odbornej i laickej verejnosti prebiehala formou 
uverejňovania aktuálnych článkov na web stránke nášho úradu. 21. – 25. apríla 2008 
prebehol Európsky imunizačný týždeň, v rámci ktorého sme vytvorili plagát s hlavným 
zameraním EIT, články na web stránku úradu, zriadili sme informačný stánok na výstave 
Zdravý životný štýl, EXPO, Trenčín a na odbornej výstave Medipharm, EXPO, Trenčín, 
poskytli sme rozhovory a články do viacerých masovokomunikačných prostriedkov, 

Hlavným cieľom bolo informovanie verejnosti o význame očkovania proti ochoreniam 
v rámci povinného očkovania v  Slovenskej republike, podporovanie očkovania proti chrípke  
a pneumokokovým  infekciám s cieľom zvýšiť zaočkovanosť  obyvateľstva s dôrazom na 
rizikové skupiny populácie, a informovanie o možnosti očkovania proti ľudskému 
papilomavírusu ako významnej prevencii karcinómu krčka  maternice. 
Na web stránke úradu sa nachádzajú aj informácie o očkovaní pre cestovateľov do zahraničia 
podľa jednotlivých krajín. 
 
4. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatných úloh Imunizačného 
programu v SR. 
 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 
  
 K 31.8.2008 bola vykonaná kontrola očkovania, pri ktorej bolo zistené, že 
zaočkovanosť je v rámci pravidelného povinného očkovania v spádových okresoch RÚVZ so 
sídlom v Trenčíne na  dobrej úrovni a v sledovaných ročníkoch neklesla pod 95%. Počas 
kontrol neboli zistené závažné nedostatky v skladovaní očkovacích látok, či v evidencii 
kontroly chladového reťazca. 
 
- v sezóne 2007-2008 sme sa zapojili do IV. fázy projektu preventívneho očkovania 
proti pneumokokovým infekciám pre chronicky chorých a starších občanov realizovaného  
TSK. V Trenčianskom kraji bolo podľa údajov získaných od lekárov primárneho kontaktu  
zaočkovaných v tejto fáze 5 343 pacientov – 2,29 % osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov 
(podľa predaja vakcín to bolo 1,66 % celej  populácie v kraji), v rizikovej skupine 65 a viac 
ročných bolo zaočkovaných 3 686 osôb – 7,44 %. Za celé dosiaľ trvajúce obdobie projektu 
(2004 – marec 2008) bolo zaočkovaných 7,03  % všetkých obyvateľov a 20,68 % v skupine 
65 ročných a starších obyvateľov Trenčianskeho kraja. V sezóne 2008-2009 prebieha piata 
etapa pneumokokového projektu TSK. 
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Projekt „Rakovina krčka maternice - vakcinácia proti HPV infekcii“ 
 
Úlohy  
2. Pripraviť návrh na zaradenie očkovacej látky proti HPV vírusu do očkovacieho 

kalendára a podľa finančných možností zaočkovať vybranú vekovú kategóriu žien 
 
3. 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 
 

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším nádorovým ochorením žien do 45 
rokov. Na Slovensku na túto diagnózu ročne ochorie približne 600 a zomrie 200 žien. Pre 
vysoký výskyt tohto ochorenia bol rok 2008 na Slovensku vyhlásený za Rok boja proti 
rakovine krčka maternice. Najdôležitejším preventívnym opatrením je informovanosť 
populácie – hlavne dievčat a mladých žien. Z tohoto dôvodu RÚVZ so sídlom v Trenčíne 
v spolupráci so SZŠ uskutočnil I. fázu lokálneho projektu, ktorý je zameraný na zvyšovanie 
povedomia študentov stredných škôl v prevencii rakoviny krčka maternice a uskutočnil sa 
v piatich etapách : 
I . etapa:  vypracovanie dotazníku na zistenie  vedomostí o rakovine krčka maternice 
a možnostiach prevencie,  
II . etapa:   spracovanie údajov získaných dotazníkovou metódou   
III. etapa: edukácia študentov o rakovine krčka maternice a možnostiach prevencie  - 
prednášky vo forme prezentácie, ktorá zahŕňala základné údaje o etiológii, epidemiológii, 
rizikových faktoroch, klinickom obraze a štádiách ochorenia, diagnostike, liečbe a najmä 
prevencii tohto ochorenia 
IV. etapa: vypracovanie dotazníku na zistenie  vedomostí o rakovine krčka maternice 
a možnostiach prevencie po edukácii. 
V. etapa: spracovanie dotazníkov a porovnanie výsledkov z I. etapy a výsledkov zo IV. etapy 
projektu a vypracovanie záverov. 

Do prieskumu bolo zapojených 114 študentov. V priemere pred edukáciou na otázky 
správne odpovedalo 65,5 % študentov, nesprávne 16,4 % a nevedelo odpovedať  18,1  % 
študentov. Po edukácií správne odpovedalo 82,3 % študentov, nesprávne 14,5 % a že 
nevedia 3,2 % opýtaných. Z výsledkov prieskumu dotazníkom vyplýva, že študenti mali aj 
pred edukáciou prehľad o problematike rakoviny krčka maternice, čo pravdepodobne vyplýva 
z ich zdravotníckeho vzdelania. Najmä otázky týkajúce sa prevencie ochorenia sú pre mladé 
dievčatá a ženy rozhodujúce, preto informovanosť počas projektu mala svoje opodstatnenie. 
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G.   OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  
 
Úlohy 
5. 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. 

V roku 2008 sme vykonali 545 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 376 rozhodnutí a 169 záväzných stanovísk.  
V spolupráci s inšpektormi bezpečnosti pri práci sme sa zúčastnili na jednaní s vedením a 
zabezpečili výkon previerky v hypermarkete Baumax Trenčín, kde bol vykonaný štátny 
zdravotný dozor zameraný na zisťovanie pracovných podmienok v profesiách: pokladník, 
skladník a predavač. Kontrolované bolo dodržiavanie ustanovení platných vyhlášok a 
nariadení vlády týkajúcich sa pracovného prostredia.  
 
V roku 2008 boli vyhlásené rizikové práce v  90 organizáciách, z toho 33 v okrese Trenčín, 39 
v Novom Meste nad Váhom, 13 v okrese Myjava a 5 v Bánovciach nad Bebravou. 
 
V priebehu roka 2008 došlo aj k zrušeniu rizikových prác v 19 organizáciách nášho regiónu 
a tým k zníženiu zaťažovania zamestnancov rizikovými faktormi zo strany pracovného 
prostredia nasledovne:   
V okrese Trenčín v týchto organizáciách:                   
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová  – Výroba tvarovaných krmív Kľúčové 

– Extruzná výroba – Ľuborča 
– Kováčská dielňa - Ľuborča 
– Betonárka Ľuborča 

 
Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Opatová – Drevovýroba 

– Opravárenská dielňa 
– Kováčská dielňa 
– Kovovýroba 
– chemická ochrana rastlín 

NBS Bratislava, expozitúra Trenčín  – počitáreň bankoviek 
     – počitáreň mincí 
Trenčianske Múzeum , Trenčín – stolárska dielňa a reparatorská  dielňa 
SOMER a.s., Trenčín – upratovacie služby   
VOD-EKO a.s, Trenčín – triedička štrku 
Agrokombinát Veľké Bierovce – výkrmové haly ošípaných 
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HUKAR s.r.o., Dolná Súča – stolárska dielňa 
V okrese Nové Mesto nad Váhom v týchto organizáciách: 
MARKET IPM PLAST, s.r.o., Vaďovce – drvič plastov 
PARTNERS, s.r.o., Částkovce – výroba zeleninových šalátov a rýb.  
Ing. Kuric – Wood Service, Hrušové – stolárska dielňa 
Chirana Progres, s.r.o, Lúka nad Váhom – laminovanie 
Sadlon Technologie s.r.o., Stará Turá – kovovýroba 
UMC s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
TISING s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
V okrese Myjava v týchto organizáciách: 
SAM TRADING, s.r.o., Bratislava, prevádzka Myjava – nástrojáreň  
SAM HOLDING, a.s., Košice, prevádzka Myjava  – výroba výrobkov z plastov – chemický 
faktor prach  
Kamenec s.r.o., Bukovec – Farma HD Bukovec – chemická ochrana rastlín 
V okrese Bánovce nad Bebravou v týchto organizáciách: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Topolčany – ČOV Bánovce nad Bebravou 
 
V priebehu roka 2008 sa vyhlásili tieto nové rizikové práce na 20 pracoviskách:  
V okrese Trenčín:  
Jaroslav Mego, Drietoma – stolárska dielňa – výroba eurookien a eurodverí. 
Július Vaňovič–VAŇSTAV – Melčice–Lieskové – porez guľatiny a výrova terazzo výrobkov 
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín - 
oddelenie pneumológie a ftizeologie 
ECOSINPLAST a.s., Trenčín – kovoobrábanie 
RKS Trenčín s.r.o., Trenčín – kovoobrábanie 
ELE Advanced Technologies s.r.o., Trenčín – výroba turbosúčiastok 
PROCAS a.s., Trenčín – prevádzka Svinná – recyklácia káblov 
IMPERÁTOR s.r.o., Drietoma – výroba liehovín 
TVS a.s., Trenčín – čistička odpadových vôd 
TIMM Slovakia s.r.o., Nozdrkovce – výroba lodných lán 
V okrese Nové Mesto nad Váhom: 
Jozef Masár, Částkovce  - prevádzka Nová Bošáca – výroba klampiarských výrobkov 
EMERSON a.s., Nové Mesto nad Váhom – divízia Network Power 
SAVER MANUFACTURING, s.r.o., Bošáca 
OXYMAT Slovakia s.r.o., Vaďovce – zvarovňa, montážna dielňa konvektorov 
V okrese Myjava v týchto organizáciách: 
Emília Bucalová – STAR-PLAST , Stará Myjava – lisovňa plastov 
ASK EUROPE s.r.o., Myjava 
FISO s.r.o., Košariská – stolárska dielňa  
V okrese Bánovce nad Bebravou v týchto organizáciách: 
Compagnucci Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou – kovovýroba 
FGV Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou – kovovýroba 
PD Podlužany – Lom Timoradza 
Za účelom odstránenia nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru 
zameraného na zisťovanie stavu pracovného prostredia, vyhlasovanie rizikových prác sme 
uložili 41 pokynov na odstránenie nedostatkov.   
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6. 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 2008 vykonali hodnotenia pracovného prostredia 
a vyšetrenia v organizáciách:  

- Johnson Controls s.r.o. Trenčín 
- Základná škola Brezová pod Bradlom 
- Trenčianska univerzita A. Dubčeka – Fakulta špeciálnej techniky 
- Eterna, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
- TESCO STORES SR a.s., Bratislava, prevádzka Beckov 

 
1. Johnson Controls s.r.o. Trenčín 

Firma Johnson Controls s.r.o. Trenčín začala svoju činnosť v roku 2005. V súčasnosti 
firma zamestnáva cca 410 zamestnancov, z toho 120 žien. Pracovná doba je jednozmenná, 
firma sa zaoberá vývojom a testovaním automobilového príslušenstva. 
Ide o zrekonštruované priestory bývalej výrobnej haly v TRENS a.s. Trenčín. Hala je 
rozčlenená na štyri pracoviská – CAD engineering, benchmarkins, Testing storage - 
testovanie a TRIM - vývoj poťahov. Pracoviská majú zmiešané osvetlenie, denné je 
zabezpečené prevažne stropnými svetlíkmi, čiastočne bočným denným osvetlením. Umelé 
osvetlenie je riešené znížením pomocou závesného systému. Pracovné miesta sú riešené 
boxovým systémom (jednotlivé stoly sú oddelené polpriečkami) a majú miestne prisvetlenie. 
Vykurovanie pracovných priestorov je ústredné, odvetranie vzduchotechnickým zariadením. 
Podlaha vývojových pracovísk má kobercový poťah, testovacie pracovisko a vývoj poťahov 
má  betónový poter. K dispozícii sú vyhovujúce zariadenia na osobnú hygienu (3x), 
oddychové miestnosti (3x) a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci s lôžkom, ktorá je 
využívaná aj ako masérske pracovisko. Vo firme neevidujeme rizikové práce. 
  
Vyšetrenia v rámci projektu „Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“  sme vykonali v máji 
a júni 2008 u 58 zamestnancov, z toho 32 žien. Išlo o vývojových zamestnancov aj 
o administratívu. Vyšetriť zamestnancov v takomto počte sme mohli najmä pre pozitívny 
prístup všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá vyšetrenia umožnila pre svojich poistencov. 
Pre zamestnancov bolo priamo v podniku zabezpečené : 

- meranie antropometrických parametrov  – hmotnosť, výška, obvod pása a bokov, 
BMI, WHR, meranie % tuku v tele a biochemických parametrov - hladina celkového 
cholesterolu 

- meranie tlaku krvi 
- realizácia dotazníkov: zamestnanie a kvalita života a jeho vyhodnotenie  
- priamo na mieste vyhodnotenie a individuálne poradenstvo. 

 
Na projekte sa zúčastnili zamestnanci vo veku 22 – 42 rokov, pričom priemerný vek 

všetkých vyšetrených osôb bol 28,6 rokov. Väčšina respondentov - 77% ukončila 
vysokoškolské vzdelanie, 23% zúčastnených malo ukončené stredoškolské vzdelanie. 

Prítomnosť negatívnych faktorov na pracovisku uviedli necelé 2/3 opýtaných, išlo 
najmä o fyzikálne faktory (47%). Keďže išlo o mladú skupinu vyšetrovaných osôb, v osobnej 
anamnéze väčšinou neudávali žiadne ochorenia, v rodinnej anamnéze sa najčastejšie 
vyskytovali  vysoký krvný tlak 43,3% ,cukrovka 40% a infarkt 26,7%. 
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Životný štýl 
Stres - Výsledky hodnotenia preukázali zvýšenú záťaž respondentov psychogénnymi 

stresmi: časté stresové situácie v zamestnaní uviedlo 56,7% zamestnancov, v súkromí trpí 
častým stresom len minimum z nich.  

Fajčenie - Z vyšetrených zamestnancov fajčí tretina, priemerný počet vyfajčených cigariet 
denne je cca 10 kusov a priemerná doba fajčenia predstavuje 6 rokov. 13,3% opýtaných bolo 
bývalých fajčiarov a 53,3% sú nefajčiari.  

Fyzická aktivita - Viackrát týždenne sa telesnej aktivite venuje viac ako polovica – 60% 
osôb, maximálne 1-krát za týždeň sa fyzickej aktivite venuje až 30%. 
Z rôznych druhov mimopracovnej pohybovej prevláda šport, ktorému sa venuje až 70% 
respondentov a práca v záhrade 40%. 

Stravovacie zvyklosti 
Väčšina respondentov – 93,3% sa stravuje aj doma aj v závodných stravovacích 

zariadeniach a jedáva denne  3x (40%) alebo 4x (36,7%). Časté prisáľanie jedál priznalo až 
63,3% opýtaných.  

Mlieko a mliečne výrobky denne konzumuje 60% a mäso 70%. Mäsové výrobky sa 
konzumujú zväčša 1 – 3 x týždenne 46,7%.  

Konzumácia rýb, ktoré majú významné postavenie vo výžive najmä z aspektu 
predchádzania srdcovo - cievnym ochoreniam, je nedostatočná. Ryby  konzumuje zriedka 
alebo vôbec až 60% opýtaných. 

Ovocie a zelenina ako ďalšie zložky výživy uplatňujúce sa v prevencii mnohých 
ochorení sa tiež konzumujú v  nedostatočnom množstve. Ovocie denne jedáva len polovica  
respondentov, zeleninu len 36,7%. Strukoviny konzumuje väčšina opýtaných (60%) 1 – 3 x 
týždenne. Nápoje: väčšina opýtaných (93,3) udala, že pije najmä vodu, minerálne vody a čaj 
a 30% pije i čiernu kávu. 

Názory na životný štýl 
Z výsledkov odpovedí respondentov vyplýva, že väčšina opýtaných hodnotí svoj 

zdravotný stav ako dobrý 70%, a 66,7% opýtaných má pocit, že žije zdravo. 
Z otázky, čo by chceli urobiť pre svoje zdravie vyplynulo, že 80% chce zvýšiť svoju 

pohybovú aktivitu a 56,7% respondentov sa chce zdravšie stravovať. Za hlavnú prekážku, 
ktorá im bráni žiť zdravším životným štýlom považuje 70% opýtaných nedostatok času 
a polovica aj nedostatok pevnej vôle. 

Najviac vedomostí o zdravom životnom štýle získavajú respondenti najmä z médií: 
noviny a časopisy 70%, televízia a z rozhlas 40%, od lekára tretina osôb.  

63,3% opýtaných si myslí, že ich hmotnosť je primeraná, zvyšok ju považuje za 
vyššiu, ako by mala byť. 

Výsledky objektívnych vyšetrení 
Cholesterol - Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 89,7% vyšetrených osôb, 
hraničné hodnoty nad 5,2 – 6,2 mmol/l sa zistili u 10,3% vyšetrených, pričom nikto 
z vyšetrovaných nemal kritické hodnoty. 
Krvný tlak - Normálne hodnoty krvného tlaku malo 89,7% vyšetrených, vyššie hodnoty (nad 
140/90) boli zistené u 10,3% respondentov. 
BMI - Normálne hodnoty u mužov (do 25) malo 42,4%, hraničné (25-30) sa vyskytli u 53,8% 
a kritické u 3,8%. U žien mali ¾ normálne hodnoty a 25% respondentiek malo hraničné 
hodnoty BMI. 
 
2. Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, fakulta špeciálnej techniky 
 Trenčianska univerzita vznikla v roku 1997 a v rámci nej odvtedy prebieha výučba aj 
na fakulte špeciálnej techniky, ktorá je jednou z piatich fakúlt univerzity. Pracoviská FŠT sa 
nachádzajú vo fakultnej budove na Študentskej ulici a laboratóriá fakulty sú na Štefánikovej 
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ulici v Trenčíne. Fakulta sa delí na 4 katedry, kde okrem pedagogických pracovníkov pracujú 
aj administratívni zamestnanci. Hlavná fakultná budova je murovaná trojpodlažná budova 
s aulou, učebňami a prednáškovými miestnosťami, kde prebieha výučba. Nachádza sa tu 
i výskumné a servisné pracovisko, kde sa nachádzajú mikroskopy pre študentov, nebiologické 
preparáty pripravuje zodpovedný pedagóg. Okrem výučbových priestorov sú tu 
i administratívne priestory – kancelárie s účelovým kancelárskym nábytkom,  pričom na 
každého zamestnanca v administratíve pripadá 1 osobný počítač. Podlaha je pokrytá PVC, 
osvetlenie je združené, prirodzené vetranie a osvetlenie je zabezpečené oknami, umelé 
osvetlenie žiarivkami. Zamestnanci majú k dispozícii vyhovujúce zariadenia na osobnú 
hygienu, v budovách FŠT je zákaz fajčenia. Pravidelne sú vykonávané školenia BOZP. Na 
FŠT pracuje 54 zamestnancov, z toho 18 žien, žiadni zo zamestnancov nie sú zaradení 
v riziku.  
Vyšetrenia v rámci projektu „Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“  sme vykonali v júni 
2008 u 16 zamestnancov FŠT, z toho u 12 žien. Išlo o pedagogických zamestnancov 
a administratívu. Pre zamestnancov bolo priamo v podniku zabezpečené : 

- meranie antropometrických parametrov  – hmotnosť, výška, obvod pása a bokov, 
BMI, WHR, meranie % tuku v tele a biochemických parametrov - hladina celkového 
cholesterolu, HDL,  triglyceridov, glykémie 

- meranie tlaku krvi 
- realizácia dotazníkov: zamestnanie a kvalita života a jeho vyhodnotenie  
- priamo na mieste vyhodnotenie a individuálne poradenstvo. 

Na projekte sa zúčastnili zamestnanci vo veku 29 – 57 rokov, pričom priemerný vek všetkých 
vyšetrených osôb bol 43,3 rokov. Väčšina respondentov - 56% ukončila vysokoškolské 
vzdelanie, 43% zúčastnených malo ukončené stredoškolské vzdelanie. 

Prítomnosť negatívnych faktorov na pracovisku respondenti neuvádzali. V osobnej 
anamnéze vyšetrovaní väčšinou udávali vysoký krvný tlak 18,7%, v rodinnej anamnéze sa 
najčastejšie vyskytovala rakovina 44%, vysoký krvný tlak 38% a mozgové príhody 38%. 

Životný štýl 
Stres - Výsledky hodnotenia preukázali zvýšenú záťaž respondentov psychogénnymi 

stresmi: časté stresové situácie v zamestnaní uviedlo až 75%.  
Fajčenie - Z vyšetrených zamestnancov fajčí 18,7%, priemerný počet vyfajčených 

cigariet denne je cca 7 kusov a priemerná doba fajčenia predstavuje 18,5 rokov. 6,3% 
opýtaných bolo bývalých fajčiarov a 75% nefajčiarov.  

Fyzická aktivita - Viackrát týždenne sa telesnej aktivite venuje menej ako polovica – 
38% osôb, menej ako 1-krát za týždeň sa fyzickej aktivite venuje rovnaký počet osôb. 
Z rôznych druhov mimopracovnej pohybovej prevláda pešia chôdza a prechádzky, ktorým sa 
venuje 62,5% respondentov. 

Stravovacie zvyklosti 
Väčšina respondentov – 80% sa stravuje aj doma aj v závodných stravovacích 

zariadeniach a jedáva denne  3x (38%) alebo 4x (38%). Časté prisáľanie jedál priznalo 56% 
opýtaných.  

Mlieko a mliečne výrobky denne konzumuje 38%, 1-3x týždenne 62,5%. Mäso sa 
konzumuje zväčša 1-3x týždenne 69%, ako aj mäsové výrobky 56%.  

Konzumácia rýb, ktoré majú významné postavenie vo výžive najmä z aspektu 
predchádzania srdcovo - cievnym ochoreniam, je nedostatočná. Ryby  konzumuje zriedka 
alebo vôbec až 69% opýtaných. 

Ovocie a zelenina ako ďalšie zložky výživy uplatňujúce sa v prevencii mnohých 
ochorení sa tiež konzumujú v  nedostatočnom množstve. Ovocie denne jedáva len 44%  
respondentov, zeleninu len 31%. Strukoviny konzumuje väčšina opýtaných (80%) 1 – 3 x 
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týždenne. Nápoje: väčšina opýtaných (87,5) udala, že pije najmä vodu, minerálne vody a čaj 
a 62,5% pije i čiernu kávu. 

Názory na životný štýl 
Z výsledkov odpovedí respondentov vyplýva, že väčšina opýtaných hodnotí svoj 

zdravotný stav ako dobrý 62,5%, a 56% opýtaných má pocit, že žije zdravo. 
Z otázky, čo by chceli urobiť pre svoje zdravie vyplynulo, že 75% chce zvýšiť svoju 

pohybovú aktivitu a 56% respondentov sa chce zdravšie stravovať. Za hlavnú prekážku, ktorá 
im bráni žiť zdravším životným štýlom považuje 44% opýtaných nedostatok času a 56% 
nedostatok pevnej vôle. 

Najviac vedomostí o zdravom životnom štýle získavajú respondenti najmä z médií: 
noviny a časopisy 69%, televízia a z rozhlas 38%. 

Jedna polovica opýtaných si myslí, že ich hmotnosť je primeraná, a druhá polovica ju 
považuje za vyššiu, ako by mala byť. 

Výsledky objektívnych vyšetrení 
Cholesterol - Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 75% vyšetrených osôb a 
hraničné hodnoty nad 5,2 – 6,2 mmol/l sa zistili u 25%. 
HDL cholesterol - U mužov  malo  zníženú  hladinu HDL (pod 1,2 mmol/l)  25%,  nad 1,2  
mmol/l  malo 75%.  
U žien boli namerané nižšie hodnoty (pod 1,4 mmol/l) u 41,7%, nad 1,4 mmol/l malo 58,3%. 
Triglyceridy - Normálne hodnoty menšie ako 1,9 malo 75%, zvýšené hodnoty boli zistené 
u 25% vyšetrených osôb. 
Glukóza - Normálne hodnoty do  5,6 mmol/l malo 94%, hraničné hladiny glukózy malo 6%. 
Krvný tlak - Normálne hodnoty krvného tlaku malo 81,2% vyšetrených pričom vyššie 
hodnoty (nad 140/90) boli zistené u 18,8% vyšetrených osôb. 
BMI - Normálne hodnoty malo 25% vyšetrených mužov a 50% žien, hraničné 75% mužov 
a 33,3% žien a kritické hodnoty 16,7% žien, u mužov sa nevyskytli.  
 
3. Základná škola, Brezová pod Bradlom 
 V základnej škole v Brezovej pod Bradlom pracuje 51 zamestnancov, z toho 46 žien. 
Budova ZŠ je trojpodlažná, na 1.podlaží sa nachádza jedáleň, na 2.podlaží sú 4 triedy a 
miestnosť pre vychovávateľky. Na 3.podlaží sú 4 triedy, zborovňa a kancelária zástupcu 
riaditeľa. Podlaha v triedach je ľahko čistiteľná a udržiavaná, vykurovanie je z centrálnej 
plynovej kotolne. Prirodzené vetranie a osvetlenie je zabezpečené oknami, na ktorých sú 
závesy slúžiace proti nadmernému oslneniu osôb. 
Vyšetrenia v rámci projektu „Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“  sme vykonali v júni 
2008 u 13 zamestnancov. Išlo o pedagogických zamestnancov, administratívu a údržbu. Pre 
zamestnancov bolo priamo v škole zabezpečené : 

- meranie antropometrických parametrov  – hmotnosť, výška, obvod pása a bokov, 
BMI, WHR, meranie % tuku v tele a biochemických parametrov - hladina celkového 
cholesterolu, HDL,  triglyceridov, glykémie 

- meranie tlaku krvi 
- realizácia dotazníkov: zamestnanie a kvalita života a jeho vyhodnotenie  
- priamo na mieste vyhodnotenie a individuálne poradenstvo. 

Na projekte sa zúčastnili zamestnanci vo veku 39 – 58 rokov, pričom priemerný vek všetkých 
vyšetrených osôb bol 47,5 rokov. Väčšina respondentov - 46% ukončila stredoškolské 
vzdelanie, 64% zúčastnených malo ukončené vysokoškolské vzdelanie. 

Prítomnosť negatívnych faktorov na pracovisku uviedli len 2 opýtaní (biologické 
faktory). Zo súčasných ochorení uviedli respondenti najmä vysoký krvný tlak 30,7%, k 
najčastejším ochoreniam, vyskytujúcim sa v rodinách respondentov patrí taktiež vysoký krvný 
tlak 61,5% , ale aj infarkt 30,7% a mozgové príhody 23%. 
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Životný štýl 
Stres- Výsledky hodnotenia preukázali zvýšenú záťaž respondentov psychogénnymi 

stresami: časté stresové situácie v zamestnaní uviedlo 38,5% zamestnancov, v súkromí trpí 
častým stresom 38,5% zamestnancov.  

Fajčenie - Z vyšetrených zamestnancov fajčí 15,4%. Priemerný počet vyfajčených 
cigariet denne je cca 15 kusov a priemerná doba fajčenia predstavuje 15 rokov. 30,7% 
opýtaných bolo bývalých fajčiarov a 53,9% sú nefajčiari.  
Nikoho zo zamestnancov neobťažuje fajčenie spolupracovníkov, a nikto z nich sa ani v 
zafajčenom prostredí často nezdržiava. 

Fyzická aktivita - Denne, resp. viackrát týždenne sa venuje telesnej aktivite skoro 
polovica – 46,1% osôb, menej ako 1-krát za týždeň sa fyzickej aktivite nevenuje 53,9%. 
Z rôznych druhov mimopracovnej pohybovej prevláda práca v záhrade, ktorej sa venuje až 
61,5% opýtaných a prechádzky uviedlo 46,1%. 

Stravovacie zvyklosti 
Väčšina respondentov – 61,5% sa stravuje aj doma aj v závodných stravovacích 

zariadeniach a jedáva denne  4x. Časté prisáľanie jedál priznalo až 69,2% opýtaných.  
Mlieko a mliečne výrobky denne konzumuje 61,5% opýtaných, 1 – 3 x týždenne ich 

konzumuje 30,7%. Mäso a mäsové výrobky sa konzumujú zväčša 1 – 3 x týždenne, mäso 
84,6%, mäsové výrobky 30,7%.  

Konzumácia rýb, ktoré majú významné postavenie vo výžive najmä z aspektu 
predchádzania srdcovo - cievnym ochoreniam, je nedostatočná. Ryby  nekonzumuje denne 
nikto, 1 – 3 x týždenne 30,7%. 

Ovocie a zelenina ako ďalšie zložky výživy uplatňujúce sa v prevencii mnohých 
ochorení sa tiež konzumujú v  nedostatočnom množstve. Ovocie denne jedáva len 38,5%  
respondentov, zeleninu len 53,8%. Strukoviny konzumuje väčšina opýtaných (61,5%) 1 – 3 x 
týždenne. Nápoje: všetci opýtaní udali, že pijú najmä vodu, minerálne vody a čaj a 69,2% pije 
i čiernu kávu. 

Vitamíny ako doplnky stravy užíva pomerne dosť osôb. Vitamín C 30,7% a vitamín B 
23,1%. 

Názory na životný štýl 
Z výsledkov odpovedí respondentov vyplýva, že väčšina opýtaných hodnotí svoj 

zdravotný stav ako dobrý 46,1%, alebo skôr dobrý ako zlý 38,5% a 61,5% opýtaných má 
pocit, že žije zdravo. 

Z otázky, čo by chceli urobiť pre svoje zdravie vyplynulo, že 53,82% respondentov sa 
chce zdravšie stravovať, 46,1% osôb by chcelo zvýšiť svoju pohybovú aktivitu a všetci 
fajčiari by chceli i prestať fajčiť. Za hlavnú prekážku, ktorá im bráni žiť zdravším životným 
štýlom považuje 46,1 opýtaných nedostatok pevnej vôle a 30,7% nedostatok času. 

Najviac vedomostí o zdravom životnom štýle získavajú respondenti najmä z médií: 
noviny a časopisy 76,9%, televízia a z rozhlas 38,5%, od lekára 23,1% osôb. Najčastejším 
dôvodom účasti na vyšetrení bol záujem o svoje zdravie, ktorý udali všetci respondenti. 

53,8% opýtaných si myslí, že ich hmotnosť je primeraná, zvyšok ju považuje za 
vyššiu, ako by mala byť. 

Krvný tlak si respondenti merajú najčastejšie nepravidelne, doma aj u lekára. 
Výsledky objektívnych vyšetrení 

Cholesterol - Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 61,5% vyšetrených osôb, 
hraničné hodnoty nad 5,2 – 6,2 mmol/l sa zistili u 38,5% vyšetrených. 
HDL cholesterol - Zníženú  hladinu HDL (pod 1,2 mmol/l)  malo 7,7%,  nad 1,2  mmol/l  
malo  92,3%.  
Triglyceridy - Normálne hodnoty menšie ako 1,9 malo 84,6%, zvýšené hodnoty boli zistené 
u 15,4% vyšetrených osôb. 
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Glukóza - Normálne hodnoty do  5,6 mmol/l malo 84,6%, hraničné hladiny glukózy malo 
15,4%. 
Krvný tlak - Normálne hodnoty krvného tlaku malo 92,3% vyšetrených a zvýšené hodnoty 
(nad 140/90) boli zistené u 7,7% vyšetrených osôb. 
BMI - Normálne hodnoty malo 46,2 % vyšetrených, hraničné 38,5% a kritické 15,3%. 
 
4. Eterna, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 

Firma eterna s.r.o., Bánovce nad Bebravou zamestnáva cca 834 zamestnancov, z toho 
804 žien. Prevádzka je dvojzmenná, firma sa zaoberá výrobou pánskych košieľ. 
Prevádzka sa skladá z hál na 1., 2. a 3. nadzemnom podlaží, technológia sa skladá z šijacích 
strojov a automatov, strihárenskej techniky, žehliarenskej techniky a adjustácie.  
Pracoviská majú zmiešané osvetlenie, denné je zabezpečené oknami a umelé je riešené 
žiarivkami, pracovné miesta sú vybavené miestnym prisvetlením. K dispozícii sú vyhovujúce 
zariadenia na osobnú hygienu, oddychové miestnosti a miestnosť na poskytovanie prvej 
pomoci s lôžkom, ktorá je využívaná aj ako masérske pracovisko. Vo firme neevidujeme 
rizikové práce.  
  
Vyšetrenia v rámci projektu „Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“  sme vykonali v auguste 
2008 u 113 zamestnancov, z toho 101 žien. Išlo o výrobných zamestnancov aj 
o administratívu. Pre zamestnancov bolo priamo v podniku zabezpečené : 

- meranie antropometrických parametrov  – hmotnosť, výška, obvod pása a bokov, 
BMI, WHR, meranie % tuku v tele a biochemických parametrov - hladina celkového 
cholesterolu 

- meranie tlaku krvi 
- realizácia dotazníkov: zamestnanie a kvalita života a jeho vyhodnotenie  
- priamo na mieste vyhodnotenie a individuálne poradenstvo. 

 
Na projekte sa zúčastnili zamestnanci vo veku 21 – 62 rokov, pričom priemerný vek 

všetkých vyšetrených osôb bol 43,3 rokov. Väčšina respondentov - 93% ukončila 
stredoškolské vzdelanie. Prítomnosť negatívnych faktorov na pracovisku uviedli takmer 
všetci opýtaní (91,4%) išlo najmä o fyzikálne faktory (64,2%). V osobnej anamnéze sa 
udávala obezita 13,8% a hypertenzia 10,3%, v rodinnej anamnéze sa najčastejšie vyskytovali  
vysoký krvný tlak 48,3% ,cukrovka 22,4% a rakovina 20,7%. 
Životný štýl 

Stres - Výsledky hodnotenia preukázali zvýšenú záťaž respondentov psychogénnymi 
stresmi: časté stresové situácie v zamestnaní uviedlo 43,1% zamestnancov, v súkromí trpí 
častým stresom len štvrtina z nich (24,1%).  

Fajčenie - Z vyšetrených zamestnancov fajčí 14%, priemerný počet vyfajčených cigariet 
denne je cca 6,8 kusov a priemerná doba fajčenia predstavuje 16,4 roka. 7% opýtaných bolo 
bývalých fajčiarov a 79% sú nefajčiari.  

Fyzická aktivita - Viackrát týždenne sa telesnej aktivite venuje len viac ako tretina – 
36,8% osôb, menej ako 1-krát za týždeň alebo vôbec sa fyzickej aktivite venuje až 38,6%. 
Z rôznych druhov mimopracovnej pohybovej prevládajú prechádzky a pešia chôdza, ktorým 
sa venuje  44,8% respondentov a šport 18,9%. 

Stravovacie zvyklosti 
Väčšina respondentov – 60,3% sa stravuje aj doma aj v závodných stravovacích 

zariadeniach a jedáva denne  3x (31%), 4x (25,8%) alebo 5x (31%). Časté prisáľanie jedál 
priznalo len 5,2% opýtaných.  

Mlieko a mliečne výrobky denne konzumuje 53,4% a mäso 24%. Mäsové výrobky sa 
konzumujú zväčša 1 – 3 x týždenne 58,6%.  
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Konzumácia rýb, je nedostatočná. Ryby  konzumuje zriedka alebo vôbec až 51,7% 
opýtaných. 

Ovocie a zelenina sa tiež konzumujú v  nedostatočnom množstve. Ovocie denne 
jedáva 72,4%  respondentov, zeleninu len 56,9%. Strukoviny konzumuje väčšina opýtaných 
(58,6%) 1 – 3 x týždenne. Nápoje: väčšina opýtaných (89,7) udala, že pije najmä vodu, 
minerálne vody a čaj a 38% pije i čiernu kávu. 

Názory na životný štýl 
Z výsledkov odpovedí respondentov vyplýva, že polovica opýtaných hodnotí svoj 

zdravotný stav ako dobrý  a 44,8% opýtaných má pocit, že žije zdravo. 
Z otázky, čo by chceli urobiť pre svoje zdravie vyplynulo, že 48,2% chce zvýšiť svoju 

pohybovú aktivitu a 39,7% respondentov sa chce zdravšie stravovať. Za hlavnú prekážku, 
ktorá im bráni žiť zdravším životným štýlom považuje 39,7% opýtaných nedostatok pevnej 
vôle a 32,8 aj nedostatok času. Finančné dôvody uviedlo 20,7% respondentov. 

Najviac vedomostí o zdravom životnom štýle získavajú respondenti najmä z médií: 
noviny a časopisy 58,6%, televízia a z rozhlas 20,7%, od lekára 17,2% osôb.  

58,6% opýtaných si myslí, že ich hmotnosť je primeraná, 39,7 ju považuje za vyššiu, 
ako by mala byť. 

Výsledky objektívnych vyšetrení 
Cholesterol - Normálne hodnoty cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 60,2% vyšetrených, 
hraničné hodnoty nad 5,2 – 6,2 mmol/l sa zistili u 39% vyšetrených a kritické u 0,8% osôb. 
Krvný tlak - Normálne hodnoty krvného tlaku malo 94,5% vyšetrených, vyššie hodnoty (nad 
140/90) boli zistené u 5,5% respondentov. 
BMI - Normálne hodnoty u mužov (do 25) malo 94,5%, hraničné (25-30) sa vyskytli u 53,8% 
a kritické u 3,8%. U žien mali ¾ normálne hodnoty a 25% respondentiek malo hraničné 
hodnoty BMI. 
 
5. TESCO STORES a.s., prevádzka Beckov 

Spoločnosť TESCO STORES a.s.  prevádzkuje v Beckove distribučné centrum, 
v ktorom v  súčasnosti zamestnáva cca 543 zamestnancov, z toho 206 žien. Pracovná doba je 
nepretržitá, v prevádzke sú vyhlásené rizikové práce na pracovisku Sklad čerstvých potravín 
pre faktor mikroklíma – chladová záťaž 3. kategória. V prevádzke sa nachádzajú dva sklady – 
suchý sklad Ambient a chladný sklad Fresh. 
 
Suchý sklad Ambient je umiestnený v hale s plochou 29 260 m2 a so svetlou výškou 13,4 m. 
Podlaha je z liateho betónu, osvetlenie je denné svetlíkmi a umelé žiarivkové. Skladuje sa tu 
klasický sortiment tovaru. Sklad je vykurovaný na 17 - 20°C. Vyhovujúce mikroklimatické 
podmienky zabezpečuje klimatizačné zariadenie. Tovar je uložený v regáloch a aj voľne na 
paletách. Na manipuláciu s tovarom sa používajú vysokozdvižné vozíky a bočné elektrické 
zakladače (retrak). Ručne sa s tovarom manipuluje len pri presune menších rozmerov tovaru 
z regálu na paletu. Prevádzka je 2 – zmenná, nepretržitá. Jedna zmena je 12 – hodinová, so 45 
minútovou prestávkou. Na jednej zmene pracuje 60 zamestnancov, z toho je cca 50 
skladníkov, zvyšok sú pracovníci údržby, dopravy a zamestnanci SBS. Zamestnanci majú 
vyhovujúce zariadenia na osobnú hygienu – WC, šatne, sprchy, jedáleň. Súčasťou skladu je 
pracovisko údržby, kancelárie príjmu tovaru, časť príjmu a časť expedície tovaru.  
Chladný sklad Fresh je umiestnený v hale s plochou 9946 m2 a so svetlou výškou 6,2 m. 
Podlaha je z liateho betónu. Osvetlenie je umelé žiarivkové. Distribučne je rozdelený na dve 
časti: sklad  2 °C – chladená zelenina, mäso, syry a jogurty, chladená hydina, lahôdky (šaláty 
a ryby) a sklad 12 °C – ovocie a zelenina. Tovar je uložený na paletách. Prevádzka je 2 – 
zmenná, nepretržitá. Jedna zmena je 12 – hodinová, s dvoma prestávkami – 15 a 30 
minútovou. Každé dve hodiny majú zamestnanci nárok na tzv. chladovú prestávku, ktorá trvá 
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10 minút a je určená na zohriatie v dennej miestnosti a vypitie teplého čaju. Pracuje tu 150 
zamestnancov, z toho 120 skladníkov, zvyšok sú vedúci a administratívni pracovníci. 
Zamestnanci majú vyhovujúce zariadenia na osobnú hygienu – WC, šatne, sprchy, jedáleň. 
Jedáleň slúži zároveň ako ohrieváreň a denná miestnosť. Zamestnanci majú pravidelne 
prideľované OOPP – vesty, bundy, čapice, rukavice, pracovnú obuv. 
  
Vyšetrenia v rámci projektu „Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“  sme vykonali 
v decembri 2008 u 73 zamestnancov, z toho 32 žien. Išlo o zamestnancov pracujúcich v 
skladoch. Pre zamestnancov bolo priamo v podniku zabezpečené : 

- meranie antropometrických parametrov  – hmotnosť, výška, obvod pása a bokov, 
BMI, WHR, meranie % tuku v tele a biochemických parametrov - hladina celkového 
cholesterolu, HDL, LDL, glykémie a triglyceridov 

- meranie tlaku krvi 
- realizácia dotazníkov: zamestnanie a kvalita života a jeho vyhodnotenie  
- priamo na mieste vyhodnotenie a individuálne poradenstvo. 

 
Na projekte sa zúčastnili zamestnanci vo veku 20 – 57 rokov, pričom priemerný vek 

všetkých vyšetrených osôb bol 36,2 rokov. Väčšina respondentov – 76,2% ukončila 
stredoškolské vzdelanie, 14,3% zúčastnených malo ukončené  základné vzdelanie a 9,5% 
vysokoškolské vzdelanie. 

Prítomnosť negatívnych faktorov na pracovisku uviedlo 28,6% opýtaných, dve tretiny 
z toho boli fyzikálne faktory, išlo najmä o hluk. Z osobnej anamnézy sa najčastejšie 
vyskytovala hypertenzia 21,4% a obezita 11,9%, v rodinnej anamnéze respondenti udávali 
najčastejšie vysoký krvný tlak 42,9% a cukrovku 35,7%. 
Životný štýl 

Stres - Výsledky hodnotenia preukázali zvýšenú záťaž respondentov psychogénnymi 
stresami: časté stresové situácie v zamestnaní uviedlo 52,4% zamestnancov, v súkromí trpí 
častým stresom len štvrtina z nich (23,8%).  

Fajčenie - Z vyšetrených zamestnancov fajčí tretina (34,1%), priemerný počet 
vyfajčených cigariet denne je cca 11 kusov a priemerná doba fajčenia predstavuje 9 rokov. 
9,8% opýtaných bolo bývalých fajčiarov a 56,1% sú nefajčiari.  

Fyzická aktivita - Viackrát týždenne alebo denne sa telesnej aktivite venuje len 30,9% 
osôb, menej ako 1-krát za týždeň sa fyzickej aktivite venuje až polovica respondentov. 
Z rôznych druhov mimopracovnej pohybovej prevládajú prechádzky 45,2% a práca  v záhrade 
45,2%. 

Stravovacie zvyklosti 
Väčšina respondentov – 85,7% sa stravuje aj doma aj v závodných stravovacích 
zariadeniach a jedáva denne  3x (52,4%) alebo 4x (30,9%). Občasné prisáľanie jedál 
priznalo 57,1% opýtaných.  

Mlieko a mliečne výrobky denne konzumuje len 38,1% a mäso 30,9%. Mäsové 
výrobky sa konzumujú zväčša 1 – 3 x týždenne 57,1%.  

Konzumácia rýb je nedostatočná. Ryby  konzumuje zriedka alebo vôbec až 54,8% 
opýtaných. 

Ovocie a zelenina sa tiež konzumujú v  nedostatočnom množstve. Ovocie denne 
jedáva 52,4%  respondentov, zeleninu len 30,9%. Strukoviny konzumuje polovica opýtaných  
1 – 3 x týždenne. Nápoje: väčšina opýtaných (88,1%) udala, že pije najmä vodu, minerálne 
vody a čaj a 42,9% pije i čiernu kávu. 

Názory na životný štýl 
Z výsledkov odpovedí respondentov vyplýva, že väčšina opýtaných hodnotí svoj 

zdravotný stav ako dobrý 59,5%, ale len 23,8% opýtaných má pocit, že žije zdravo. 
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Z otázky, čo by chceli urobiť pre svoje zdravie vyplynulo, že polovica by chcela 
zvýšiť svoju pohybovú aktivitu a 42,9% respondentov sa chce zdravšie stravovať. Za hlavnú 
prekážku, ktorá im bráni žiť zdravším životným štýlom považuje 54,8% opýtaných 
nedostatok času a tretina aj nedostatok pevnej vôle. 

Najviac vedomostí o zdravom životnom štýle získavajú respondenti najmä z médií: 
polovica z novín a časopisov, 40,5% z televízie a z rozhlasu, a 19% aj od lekára.  

42,9% opýtaných si myslí, že ich hmotnosť je primeraná, 52,4% ju považuje za vyššiu, 
ako by mala byť. 

Výsledky objektívnych vyšetrení     
Cholesterol - Normálne hodnoty celkového cholesterolu (do 5 mmol/l) malo 70,4% 
vyšetrených osôb, hraničné hodnoty nad 5,2 – 6,2 mmol/l sa zistili u 29,6% vyšetrených, 
pričom nikto z vyšetrovaných nemal kritické hodnoty. 
Krvný tlak - Normálne hodnoty krvného tlaku malo 72,5% vyšetrených a zvýšené hodnoty 
(nad 140/90) boli zistené u 27,5% vyšetrených osôb.  
HDL cholesterol – u mužských respondentov malo zníženú  hladinu HDL (pod 1,2 mmol/l)   
47,4%,  hladiny nad 1,2  mmol/l  boli zistené u  52,6%. U žien malo zníženú  hladinu HDL 
(pod 1,4 mmol/l)  40%,  nad 1,4  mmol/l  malo 60% žien. 
Triglyceridy - Normálne hodnoty menšie ako 1,7 malo 71,4%, zvýšené hodnoty boli zistené 
u 28,6% vyšetrených osôb. 
Glukóza - Normálne hodnoty do  6 mmol/l malo 86,8%, hraničné hladiny glukózy malo 
13,2%. 
BMI - Normálne hodnoty u mužov (do 25) malo 30,8%, hraničné (25-30) sa vyskytli u 43,6% 
a kritické u 25,6%. U žien malo 41,3% normálne hodnoty, 35,5% hraničné hodnoty a 22,6% 
respondentiek malo kritické hodnoty BMI. 
 
7. 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. 
         

Na základe nariadenia vlády 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., bol v roku 2008 vykonaný ŠZD zameraný na plnenie opatrení na ochranu 
zdravia pri práci s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami v 30 organizáciách. 
Bolo vydaných 22 rozhodnutí k skladovaniu a manipulácii s veľmi jedovatými a jedovatými 
látkami a prípravkami a súčasne bolo schválených 9 prevádzkových poriadkov.   
V rámci kontroly pracovných podmienok sme dotazníkovou formou zisťovali informovanosť 
zamestnancov o riziku chemických faktorov v 49 firmách u 155 zamestnancov.  Z dotazníkov 
informovanosti zamestnancov vyplýva, že respondenti sú vystavení expozícii chemickým 
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faktorom, najčastejšie sú to v poľnohospodárskych organizáciách pri skladovaní a manipulácii 
s jedovatými látkami a prípravkami – pesticídy vo veľkospotrebiteľskom balení používaných 
na chemické ošetrovanie poľnohospodárskych plodín, zváračský dym a prach z obrusovania 
v priemyselných podnikoch, manipulácia s nebezpečnými látkami a prípravkami pri opravách 
motorových vozidiel a pod. Pre organizácie, ktoré produkujú NO sme vydali 31 rozhodnutí 
o nakladaní s nebezpečnými odpadmi. 

V roku 2008 sme zvolali tri zasadnutia komisie a bolo preskúšaných 12 žiadateľov. Na 
základe dĺžky praxe sme vydali bez vyskúšania pred komisiou  53 osvedčení.  
 Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré  vykonávajú dezinfekciu 
a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť sú povinné oznámiť začiatok 
každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najneskôr 48 
hodín pred jej začiatkom. Túto povinnosť si v  roku 2008 splnilo 11 organizácií. 

V rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch, 
priemyselných organizáciách a predajniach v ktorých sa manipuluje s jedovatými látkami a 
prípravkami sa v priebehu roku 2008 nevyskytli závažné mimoriadne a havarijné situácie, 
ktoré by si vyžadovali mimoriadne nápravné opatrenia. 

 
V rámci ochrany zamestnancov pri práci s azbestom  fyzické osoby - podnikatelia a právnické 
osoby oprávnené na odstraňovanie azbestu zo stavieb sú povinné pred začiatkom výkonu 
práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu 
zo stavieb na posúdenie  a zdržať sa výkonu práce do času kladného posúdenia navrhovanej 
činnosti.  
V roku 2008 sme vydali 8 rozhodnutí k odstraňovaniu azbestu a materiálov obsahujúcich 
azbest zo stavieb. Išlo o rozhodnutia pre nasledovné oprávnené organizácie:  

- O.K. – plus s.r.o. Bratislava – odstraňovanie AZC strešnej krytiny z objektu 
v Moravskom Lieskovom 

- TERMSTAV a.s. Bratislava – odstraňovanie AZC dosiek v káblovom kanále objektu 
rozvodne Rz 110/22 kV v Myjave 

- A.A.Service s.r.o. Bratislava – odstraňovanie AZC krytiny zo striech dvoch objektov 
v Kara Trenčín 

- Plastic People s.r.o. Bratislava - odstraňovanie AZC krytiny zo strechy Rímsko – 
katolíckeho kostola v Mníchovej Lehote 

- Plastic People s.r.o. Bratislava – odstraňovanie AZC krytiny zo strechy hospodárskeho 
objektu chovu hydiny v Hornej Strede 

- Plastic People s.r.o. Bratislava – odstraňovanie AZC krytiny zo strechy hospodárskeho 
objektu chovu hydiny v Hornej Strede a schválenie plánu práce  

- Plastic People s.r.o. Bratislava - odstraňovanie AZC krytiny – obloženia z ČS PHM 
v Starej Turej 

- TERMSTAV a.s. Bratislava – odstraňovanie AZC krytiny zo strechy polyfunkčného 
objektu v Brezovej pod Bradlom 

 
V rámci ochrany zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi látkami sme 
v roku 2008 vydali 2 rozhodnutia: 

- ECO Group s.r.o., Púchov – prevádzka Pneuservis MIKONA, Bratislavská 1887, 
Trenčín – rozhodnutie k skladovaniu a manipulácii s karcinogénnymi a mutagénnymi 
látkami a schválenie prevádzkového poriadku, 

- ECO Group s.r.o., Púchov – prevádzka Pneuservis MIKONA, M.R.Štefánika 81, 
Trenčín – rozhodnutie k skladovaniu a manipulácii s karcinogénnymi a mutagénnymi 
látkami a schválenie prevádzkového poriadku. 
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Dotazníkovou metódou sme zisťovali informovanosť zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
v riziku fyzikálnych, chemických škodlivín, biologických a iných faktorov.  
 
Sledovanie pracovných podmienok a režim práce a odpočinku zamestnancov na pracoviskách 
s rizikom chemickým látkam. 
V rámci kontroly pracovných podmienok sme dotazníkovou formou zisťovali informovanosť 
zamestnancov o riziku chemických faktorov v 49 firmách u 155 zamestnancov.   
Z dotazníkov informovanosti zamestnancov vyplýva, že respondenti sú vystavení expozícií 
chemickým faktorom, najčastejšie sú to v poľnohospodárskych organizáciách pri skladovaní 
a manipulácii s jedovatými látkami a prípravkami – pesticídy vo veľkospotrebiteľskom balení 
používaných na chemické ošetrovanie poľnohospodárskych plodín, zváračský dym a prach 
z obrusovania v priemyselných podnikoch, manipulácia s nebezpečnými látkami 
a prípravkami pri opravách motorových vozidiel a pod.  
Z vyhodnotenia rozdaných dotazníkov na pracovisku bolo zistené, že zamestnanci sú 
informovaní o charaktere a vplyve chemických látok na ich zdravie hlavne od zamestnávateľa 
93%, z odborných školení 64 % a od spolupracovníkov 43 %. Tieto informácie považuje za 
dostačujúce 64 % zamestnancov, pričom 57 % opýtaných by uprednostnili najmä odborné 
školenia. Všetci zamestnanci majú prístup k prevádzkovému poriadku. Zamestnávatelia 
v dostatočnej miere poskytujú OOPP pre svojich zamestnancov podľa druhu vykonávanej 
práce. Najviac používanými OOPP sú: pracovný odev a obuv, rukavice, maska a dýchací 
prístroj. K opatreniam, ktoré zamestnávateľ zabezpečuje patria najmä ozdravovacie pobyty. 
Pravidelných lekárskych vyšetrení v súvislosti s rizikom pri práci sa zúčastňujú všetci 
zamestnanci. 
 
Sledovanie pracovných podmienok a režim práce a odpočinku zamestnancov na pracoviskách 
s rizikom hluku. 
Na základe Nariadenia vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku bol 
v prvom polroku 2008 vykonaný ŠZD a  v rámci kontroly pracovných podmienok sme 
dotazníkovou formou zisťovali informovanosť zamestnancov o vplyvu hluku na zdravie v 18 
firmách u 262 zamestnancov. 
Z vyhodnotenia dotazníkov informovanosti zamestnancov vo firme Chirana T - Injecta  a.s.  
vyplýva, že väčšina respondentov 89 % vie aké poškodenie zdravia spôsobuje hluk. O vplyve 
hluku na zdravie sa dozvedelo 47 % respondentov z médií, 36 % z časopisov, 26 % zo 
školení. 21% osôb čerpá informácie od zamestnávateľa a najslabším zdrojom informácii sú 
pre zamestnancov knihy a lekár. Tieto informácie považuje za dostačujúce iba 43 % 
respondentov, pričom by uprednostnili získavanie informácií účasťou na školeniach 51 %, 
a individuálnym rozhovorom so zdravotníckym zamestnancom 36 %. Inými spôsobmi by 
mohli byť podľa opýtaných aj letáky alebo nástenka. S výsledkami merania hluku na 
pracovisku je oboznámených iba 13 % zamestnancov, 85 % zamestnancov výsledky meraní 
nepozná. Na pracovisku si pred nadmerným hlukom chráni sluch chráničmi typu EAR alebo 
slúchadlovými chráničmi sluchu 98% zamestnancov.  
Pravidelných lekárskych vyšetrení v súvislosti s rizikom hluku sa zúčastňuje 96 % 
zamestnancov každý rok. Zo strany firiem boli vykonané opatrenia na ochranu zamestnancov 
prideľovaním chráničov sluchu, OOPP a technickými opatreniami ( kryt na stroj).  
 
Sledovanie pracovných podmienok a režim práce a odpočinku zamestnancov na pracoviskách 
s rizikom vystavenia vibráciám. 
Na základe zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bol v 
roku 2008 vykonaný ŠZD a v rámci kontroly pracovných podmienok boli ponechané 
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dotazníky informovanosti zamestnancov o riziku vibrácií na vyplnenie v 1 firme, ktoré neboli 
vyplnené a vrátené na RÚVZ v Trenčíne.  
 
Sledovanie pracovných podmienok a režim práce a odpočinku zamestnancov na pracoviskách 
s rizikom vystavenia biologickým faktorom. 
Na základe zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bol v 
roku 2008 vykonaný ŠZD a v rámci kontroly pracovných podmienok boli ponechané 
dotazníky informovanosti zamestnancov o riziku biologických faktorov na vyplnenie v 1 
organizácii. 
Z vyhodnotenia dotazníkov informovanosti zamestnancov bolo zistené, že všetci respondenti 
vedia s akými biologickými faktormi pracujú a tiež sú informovaný o vplyve svojej práce 
a pracovných podmienok na zdravie. Pri otázke odkiaľ získavajú informácie preferovalo 80 % 
opýtaných informácie z časopisov a zo školení, 60 % z kníh, 40 % z médií, od zamestnávateľa 
a spolupracovníkov. Pre všetkých opýtaných sú tieto informácie dostačujúce, pričom by 
uprednostnili získavanie informácií účasťou na školeniach. Na ochranu zdravia zamestnávateľ 
poskytuje školenia, osobné ochranné pracovné prostriedky. Preventívnych lekárskych 
prehliadok v súvislosti s rizikom pri práci sa nezúčastňujú.     
 
Sledovanie pracovných podmienok a režim práce a odpočinku zamestnancov na pracoviskách 
so záťažou teplom a chladom pri práci. 
Na základe zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bol 
v roku 2008 vykonaný ŠZD a v rámci kontroly pracovných podmienok boli v 3 organizáciách 
ponechané dotazníky informovanosti zamestnancov o vplyv výraznej záťaže tepla alebo 
chladu na zdravie.  
Z vyhodnotenia dotazníkov informovanosti zamestnancov vo TESCO STORES SR a.s., 
Bratislava, prevádzka Beckov  bolo zistenie, že väčšina respondentov pociťuje pri svojej práci 
výraznú záťaž chladom a 80 % osôb aj pozná účinky tohto typu záťaže na zdravie.  
Pri otázke odkiaľ získavajú informácie preferovalo 25 % opýtaných informácie od lekára 
a spolupracovníkov, 20 % médiá a 20 % zamestnancov získalo poznatky zo školení a od 
zamestnávateľa. Pre 55 % osôb sú tieto informácie dostačujúce, 45 % ich považuje za 
nedostatočné.  
Približne polovica respondentov tvrdí, že na ich pracovisku neboli doposiaľ hodnotené 
mikroklimatické podmienky pri práci. 75 % osôb nebolo informovaných o výsledku 
hodnotenia a sú presvedčení o tom, že ich práca je vyhlásená ako riziková.  
To, že zamestnávateľ vykonal opatrenia na odstránenie zdrojov psychickej záťaže chladu 
tvrdí iba 35 % osôb. Respondenti uvádzajú opatrenia ako: zabezpečenie teplého oblečenie, 
teplých nápojov a prestávok. O ich efektívnom účinku je presvedčených 20 % osôb, 45 % 
tvrdí, že efektívny účinok nedosiahli. Na preventívnych lekárskych prehliadkach sa 
pravidelne zúčastňujú všetci zamestnanci.  
Za  hlavné problémy na pracovisku udávajú zamestnanci predovšetkým nepretržité fúkanie 
chladiacich turbín, bolesti kĺbov, ľadvín, krížov a chlad od nôh. K návrhom na zlepšenie zo 
strany zamestnancov patrilo kvalitnejšie oblečenie a obuv, zabezpečenie turbín proti 
priamemu fúkaniu chladného vzduchu.  
 
Sledovanie pracovných podmienok a režim práce a odpočinku zamestnancov na pracoviskách 
s rizikom práce so ZJ 
Kontroly zamerané na plnenie požiadaviek NV SR č.276/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami spojené 
s dotazníkovým zisťovaním informovanosti zamestnancov. 
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Spomínané kontroly boli vykonané v 13 firmách, celkovo bolo rozdaných 199 
dotazníkov. Z profesií sme sa zamerali najmä na referentov, sekretárky, manažérov, 
nákupcov, asistentky, konštruktérov a technológov. Jedná sa o zamestnancov, ktorí so ZJ 
pracujú polovicu alebo viac ako polovicu pracovnej doby. Previerky dokázali, že ide väčšinou 
o ergonomicky dobre usporiadané pracoviská, väčšinou po rekonštrukcii a výmene nábytku, 
čo v konečnom dôsledku prispieva k celkovému zlepšeniu pracovného prostredia. Všetky 
kancelárie sú vybavené účelovým kancelárskym nábytkom, z ktorého najdôležitejší je 
pracovný stôl so zaoblenými hranami. 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. Zamestnávatelia 
menia počítačové vybavenie v zmysle platnej legislatívy najmenej 1x za 4 roky. 
V kanceláriách pracujú 1 – 4 zamestnanci, z ktorých väčšina, prípadne všetci pracujú so ZJ 
viac ako polovicu pracovnej doby (nad 6 hod). Režim práce a odpočinku a prestávkový režim 
si v každej z kontrolovaných firiem určujú sami zamestnanci, ktorí si počet a trvanie 
prestávok prispôsobujú individuálnym potrebám.  
Jedným z najväčších štatistických súborov dotazníkovej akcie zameranej na informovanosť 
zamestnancov o práci so ZJ bol skupina zamestnancov spoločnosti GE Inspection 
Technologies, s.r.o. v Novom Meste nad Váhom, kde bolo vyplnených 36 dotazníkov. 
Väčšina respondentov (63,9%) uviedla, že je informovaná o vplyve svojej práce na ich 
zdravie, informácie získavajú najmä na školeniach v zamestnaní a táto forma väčšine (83,3%) 
aj vyhovuje. 88,9% opýtaných môže prácu so ZJ prerušiť kedykoľvek, ostatní len v určených 
časových intervaloch. Dve tretiny respondentov udali, že sa zúčastnili aj vstupnej  lekárskej 
prehliadky v súvislosti s výkonom ich práce a zúčastňujú sa aj pravidelných vyšetrení zraku. 
Medzi opatrenia, ktoré zamestnávateľ na pracovisku vykonal na ochranu zdravia 
zamestnancov, boli udávané prestávky, ergonomické vybavenie pracovísk, LCD monitor a  
OOPP. 
 
Sledovanie pracovných podmienok a režim práce a odpočinku zamestnancov na pracoviskách 
s rizikom psychickej záťaže 
V našom regióne sme v roku 2008 nezaznamenali podnety zo strany zamestnancov na 
zvýšenú psychickú záťaž pri práci a neboli nám doručené návrhy na vyhlásenie rizikových 
prác v kategórii psychickej záťaže pri práci, ani neboli predložené protokoly z výsledkov 
hodnotení tohto druhu záťaže. 
 
 V rámci štátneho zdravotného dozoru sme uplatňovali Vyhlášku MZ SR č. 542/2007 
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou 
záťažou a senzorickou záťažou pri práci.   
Kontroly zamerané na sledovanie psychickej pracovnej záťaže boli vykonané v 11 podnikoch. 
Súčasťou kontroly bolo dotazníkové zisťovanie informovanosti zamestnancov. Z profesií sme 
sa zamerali najmä na programátorov, referentky, asistentov, koordinátorov, učiteľov a 
zdravotníkov. Spolu bolo vyplnených 145 dotazníkov.  
Výsledkom dotazníkového šetrenia vo firme Johnson Controls, s.r.o. bolo zistenie, že 62 % 
respondentov pociťuje pri svojej práci výraznú psychickú záťaž a 72 % osôb aj pozná účinky 
tohto typu záťaže na zdravie.  
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Pri otázke odkiaľ získavajú informácie preferovalo 31 % opýtaných knihy, 45 % časopisy, 55 
% médiá, pričom iba 10 % zamestnancov získalo poznatky zo školení a od zamestnávateľa. 
Pre 55 % osôb sú tieto informácie dostačujúce, 38 % ich považuje za nedostatočné.  
97 % respondentov tvrdí, že na ich pracovisku nebola doposiaľ nijako hodnotená psychická 
záťaž. 86 % osôb je presvedčených o tom, že ich práca nie je vyhlásená ako riziková, 3 % 
tvrdí opak.  
To, že zamestnávateľ vykonal opatrenia na odstránenie zdrojov psychickej pracovnej záťaže 
tvrdí iba 21 % osôb, 59 % udáva že nie. Respondenti uvádzajú opatrenia ako: vytvorenie 
ergonomického pracoviska, korektnejšie vzťahy na pracovisku, poskytovanie športových 
a oddychových aktivít pre zamestnancov. O ich efektívnom účinku je presvedčených 21 % 
osôb, 38 % tvrdí, že efektívny účinok nedosiahli. Na preventívnych lekárskych prehliadkach 
sa pravidelne zúčastňuje 45 % zamestnancov.  
Za  hlavné problémy na pracovisku udávajú zamestnanci predovšetkým časovú tieseň, 
aroganciu, neprispôsobivosť, tlak z vedenia, nedostatočnú informovanosť a komunikáciu 
a stres. Príčiny hlavných problémov a nadmernej psychickej záťaže sú podobné : časová  
tieseň, nedostatočná komunikácia, pracovné vyťaženie a zodpovednosť, nedostatok času na 
oddych. K návrhom na zlepšenie zo strany zamestnancov patrila lepšia organizácia práce 
a team building.  
V spoločnosti Milsy a.s., Bánovce nad Bebravou, ktorá sa zaoberá výrobou mliekarenských 
výrobkov, bolo vyplnených 25 dotazníkov informovanosti zamestnancov o psychickej záťaži, 
išlo  o  výrobných  zamestnancov,  prevažne  zaradených v riziku 3.kategórie faktor hluk. 
60% opýtaných považovalo psychickú záťaž pri svojej práci za veľmi výraznú a až 88% 
pozná jej účinky na zdravie. Zdrojmi informácií o psychickej záťaži sú najmä médiá (72%) 
a časopisy (56%), dostačujúce sú v pre 72% zamestnancov. Ani jeden zo zamestnancov nevie 
o vykonávaní hodnotenia psychickej pracovnej záťaže na pracovisku ani sa ho nezúčastnil, 
väčšina neudáva  žiadne opatrenia vykonané zo strany zamestnávateľa na zníženie psychickej 
záťaže. Za najväčšie problémy na pracovisku uvádzajú zamestnanci finančné ohodnotenie, 
stres a nekolegialitu spolupracovníkov.  
 
Sledovanie pracovných podmienok a režim práce a odpočinku zamestnancov na pracoviskách 
s rizikom práce s bremenami 
V 1 spoločnosti bolo vyplnených 17 dotazníkov informovanosti. Z vyhodnotenia vyplýva, že 
z celkového počtu respondentov je 94 % osôb informovaných o zdravotných rizikách 
spojených s nesprávnou manipuláciou s bremenami a 6 % tvrdí, že ich zamestnávateľ 
o zdravotných rizikách neinformoval. Získané informácie sa zdajú byť dostačujúce 82 % 
zamestnancov, zatiaľ čo 18 % ich považuje za slabé a nepostačujúce. Na otázku či zabezpečil 
zamestnávateľ dostatočný zácvik na danú prácu odpovedalo 65 % respondentov kladne a 35 
% záporne. Pri problematike hmotnosti bremien, 53 % osôb hmotnosti s ktorými manipuluje 
pozná a 47 % túto znalosť nemá. 47% respondentov tvrdí, že im boli na výkon tejto práce 
poskytnuté OOPP a rovnaké % tvrdí že nie, pričom za prideľované pracovné prostriedky 
respondenti uviedli rukavice 35 %, pracovný odev 12 %, obuv 6 % a manipulačný vozík 6 %. 
47 % zamestnancov tvrdí, že o spôsobe ich používania poučení boli, rovnaké % tvrdí že nie. 
Z opatrení, ktoré zamestnávateľ vykonal na ochranu zdravia 30 % zamestnancov vymenovalo 
poskytovanie OOPP, 12 % osôb udáva preventívne lekárske prehliadky, odpovedať nevedelo 
18 % respondentov a 12 % zamestnancov si myslí, že zamestnávateľ nevykonal žiadne 
opatrenia na ochranu zdravia. Z opatrení, ktoré sú na pracovisku dodržiavané uviedli 
zamestnanci dodržiavanie pokynov BOZP 18 %, udržiavanie poriadku a čistoty 12 %, našli sa 
aj takí 12 %, ktorí nedodržiavajú žiadne opatrenia na pracovisku. Vstupnú lekársku 
prehliadku so zameraním sa na rizikové faktory pre konkrétnu činnosť absolvovalo 82 % 
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zamestnancov a 18 % ju neabsolvovalo, zatiaľ čo pravidelných preventívnych prehliadok sa 
zúčastňuje iba 59 % zamestnancov.  
 
8. 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 nadobudnutím účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacieho predpisu 
vyhlášky MZ SR č. 292/2007 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 RÚVZ v Trenčíne v rámci ŠZD upozorňoval jednotlivé podniky na 
povinnosť zriadenia PZS. Od 1. 5. 2008 nadobudol platnosť Zákon 140/ 2008, ktorý menil 
a doplnil zákony 124/2006 a 355/2007 Z. z.. Na základe týchto právnych predpisov sme 
usmerňovali organizácie o povinnosti zabezpečenia PZS a zabezpečení posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti na prácu v našom dozorovanom území t.j. v okresoch Trenčín, Nové 
Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. 
 
RÚVZ so sídlom v Trenčíne má nasledovnú evidenciu prevádzok: 
2 445,  ktoré dozoruje odb. preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie,  
1 255  prevádzok dozorovaných odb. hygieny životného prostredia a zdravia,  
1422 prevádzok, ktoré dozoruje  odb. hygieny výživy a bezpečnosti potravín, 
803 prevádzok, ktoré dozoruje odb. hygieny detí a mládeže.  
 
 
Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie v roku 2008 vykonal 403 
previerok 
celkovo na 351 pracoviskách s celkovým počtom zamestnancov 25 225 z toho 11818 žien 
nasledovne: 
• 104  previerok na pracoviskách, ktoré majú vyhlásené rizikové práce  
s celkovým počtom zamestnancov 13 338,  
z toho 5 714 žien. 
Na týchto pracoviskách je pracovná zdravotná služba zabezpečená dodávateľským spôsobom 
•  36  previerok na pracoviskách, ktoré majú vyhlásené rizikové práce   
s celkovým počtom zamestnancov 2 036, 
z toho 605 žien. 
Na týchto pracoviskách pracovná zdravotná služba nie je zabezpečená 
• 103 previerok na pracoviskách, kde nie sú vyhlásené rizikové práce 
s počtom zamestnancov 7 940,  
z toho 4 603 žien. 
Na týchto pracoviskách je pracovná zdravotná služba zabezpečená dodávateľským spôsobom. 
• 160 previerok na pracoviskách, kde nie sú vyhlásené rizikové práce 
s počtom zamestnancov  1 911,  
z toho 896 žien. 
Na týchto pracoviskách pracovná zdravotná služba nie je zabezpečená.   
 
V organizáciách dozorovaných odborom hygieny životného prostredia a zdravia ( 
prevádzky – turistické ubytovne, letné kúpaliská, hotely, penzióny, domovy dôchodcov,)  bol 
vykonaný štátny zdravotný dozor v  179 zariadeniach. Z uvedeného počtu preverených 
pracovísk s celkovým počtom zamestnancov 713 z toho 491 žien bolo v priebehu roka 2008  
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zisťované aj zabezpečenie pracovnými zdravotnými službami. V 8 kontrolovaných subjektoch 
majú zabezpečenú PZS dodávateľským spôsobom pre 95 zamestnancov z toho 59 žien.  
Odbor hygieny detí a mládeže v hodnotenom období  preveril 90 pracovísk (zariadení pre 
deti a mládež) s celkovým počtom zamestnancov 2384 z toho 1918 žien. Jednalo sa o 
nasledovné organizácie: 27 predškolských zariadení, 18 základných škôl, 4 špeciálne 
základné školy, 19 spojených škôl (MŠ so ZŠ), 9 stredné odborné školy a 18 ostatných 
zariadení pre deti a mládež. Z uvedeného počtu preverených pracovísk nemá PZS 
zabezpečenú 59 zariadení pre deti a mládež ( počet zamestnancov 1520 z toho 1169 žien). 
31 zariadení s počtom zamestnancov 864 z toho 749 žien pracovnú zdravotnú službu  
zabezpečenú má.  
Odbor epidemiológie preveril celkovo 131 organizácií s celkovým počtom zamestnancov 
2883 z toho 2204 žien.  Jednalo sa o nasledovné organizácie -  4 nemocnice – NsP Myjava, 
FN v Trenčíne,  NsP Nové Mesto nad Váhom a Nemocnicu pre obvinených a odsúdených 
v TN, Kúpele Trenčianske Teplice, Lekáreň AVE MARIA a 125 ostatných prevádzok.  Bolo 
zistené nasledovné:  

PZS  zabezpečovaná vlastnými odbornými zamestnancami nie  je vykonávaná v žiadnom 
zo zisťovaných zariadení. 

PZS zabezpečovaná dodávateľským spôsobom v 6 organizáciách s celkovým počtom 
zamestnancov 5592, z toho 2019 žien. Jedná sa o tieto organizácie: FN Trenčín je počet 
zamestnancov 1305 z toho žien 1058,  NsP Nové Mesto nad Váhom s počtom zamestnancov 
239, z toho 191 žien, NsP Myjava s počtom zamestnancov 345, z toho žien 281, Nemocnica 
pre obvinených a odsúdených, s počet zamestnancov 315, z toho 203 žien, Kúpele 
Trenčianske Teplice s počtom zamestnancov 400, z toho 280 žien, Lekáreň AVE MARIA 
s počtom zamestnancov 9, z toho 8 žien. 
V nemocničných zariadeniach bol ŠZD vykonaný  na 85 oddeleniach. 
V ostatných organizáciách (prevažne ambulancie – NZZ, a zariadenia starostlivosti o ľudské 
telo), celkovo 125   prevádzok s počtom  zamestnancov 291 z toho žien 185 -  PZS nie je 
zabezpečená. 
Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín preveril 368 prevádzkovateľov - zariadení 
spoločného stravovania, plniarni minerálnych vôd, výroby a balenia čajov, domovov 
dôchodcov, obchodných reťazcov a pod  s počtom zamestnancov  4223 z toho 2810 žien. U 
19 organizácií bola zabezpečená pracovná zdravotná služba s celkovým počtom 
zamestnancov 2139 z toho 1391 žien. Z organizácií, ktoré majú zabezpečenú PZS majú 
vyhlásené kategórie rizika 4 firmy s celkovým počtom zamestnancov 1020 z toho 350 žien. 
Bolo vykonaných 15 previerok vo firmách, ktoré majú zabezpečenú PZS a nemajú evidované 
rizikové práce s počtom zamestnancov 1119 z toho 1041 žien.  PZS neboli zabezpečené v 349 
organizáciách s počtom zamestnancov 2084 z toho 1419 žien, u týchto organizácií nie sú 
evidované rizikové práce. Vstupné lekárske prehliadky v organizáciách, kde nie je 
zabezpečená PZS sú vykonávané zmluvnými lekármi.  
Komentár 
Na RÚVZ v Trenčíne (PPLaT, HVaBP, HDM, HŽPaZ) bolo v  roku 2008 vykonaných 1171 
previerok na zistenie zabezpečenia pracovných zdravotných služieb v organizáciách 
s celkovým počtom zamestnancov 35428, z toho 19241 žien. Na zistenie zabezpečenia PZS 
na pracoviskách, kde nie sú vyhlásené rizikové práce bolo 1023 previerok a 148 previerok, 
kde evidujeme rizikové práce.  
Na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami malo zabezpečenú PZS dodávateľským 
spôsobom 112 organizácií s celkovým počtom zamestnancov 16541, z toho 7795 žien. Na 36 
pracoviskách, kde sú vyhlásené rizikové práce  s počtom zamestnancov 2036, z toho 605 žien, 
nie sú PZS zabezpečené. 
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Na pracoviskách, kde nie sú vyhlásené rizikových prác bol vykonaný ŠZD v organizáciách 
s celkovým počtom 16851 zamestnancov, z toho 10841 žien. PZS v týchto kontrolovaných 
subjektoch malo zabezpečenú 159 organizácií s počtom zamestnancov 10427, z toho 6740 
žien. V 864 organizáciách s počtom zamestnancov 6424, z toho 4101 žien, PZS nebola  
zabezpečená.         
Nevidujeme žiadne zariadenie, ktoré má zabezpečenú PZS vlastnými odbornými 
zamestnancami. 
 Preventívne lekárske prehliadky na pracoviskách  zaradených do rizika boli v prvom polroku 
vykonávané podľa zák. č. 355/2007 Z.z. vo frekvencii 1x ročne. Po novele zákona boli 
zabezpečené podľa zákona 140/2008 Z.z.. Vo firmách, ktoré nemajú zabezpečené PZS, 
preventívne lekárske prehliadky sú vykonávané zmluvnými lekármi v termínoch určených 
orgánom verejného zdravotníctva. Lekári, ktorí vykonávajú PLP si vedú evidenciu výsledkov 
LPP a zabezpečujú dispenzarizáciu zamestnancov, u ktorých boli zistené zmeny zdravotného 
stavu v súvislosti s prácou vo svojej zdravotnej dokumentácii, pričom spolupracujú 
s ostatnými odbornými ambulanciami ( ORL, ortopédia, kožné lekárstvo a pod.). 
PZS vykonávajú LPP prostredníctvom zmluvných lekárov. 
V trenčianskom regióne zabezpečuje PZS 13 subjektov, ktoré majú rozhodnutie ÚVZ SR na 
výkon pracovnej zdravotnej služby , avšak podľa zistení pri výkone štátneho zdravotného 
dozoru  túto službu   v  našom  regióne  zabezpečuje PZS z Trenčína, Prievidze, Bratislavy, 
Púchova, Trenčianskych Teplíc, Dubnice nad Váhom, Žiliny, Topoľčian, Nového Mesta nad 
Váhom, Piešťan a Košíc. 
 
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 prostredie a zdravie obyvateľov SR III. s dôrazom na detskú populáciu 
Etapy riešenia sú špecifikované v NEHAP III. Uskutočnilo sa mapovanie zásobovania pitnou 
vodou v materských školách v spádovom území úradu. Celkovo je 8 materských škôl 
zásobovaných z individuálnych zdrojov pitnej vody. Pracovníci vykonali štátny zdravotný 
dozor v zariadeniach odobrali vzorky vody na analýzu a zisťovali možné zdroje kontaminácie 
zdrojov. V tomto roku sa riešila ochrana vodých zdrojov a hygienické zabezpečenie vody, 
ktorou sú zásobované predškolské zariadenia. V rámci ŠZD bola v mesiaci november 2008 
zistená nevyhovujúca kvalita pitnej vody v objekte MŠ v obci Nedašovce. Obec Nedašovce 
má vybudovaný verejný vodovod. Na základe ďalších odberov vzoriek vody v obci a objekte 
MŠ bolo zistené, že k zhoršeniu kvality pitnej vody mohlo dôjsť dôsledkom prepojenia 
s individuálnym vodným zdrojom, ktorý bol v minulosti využívaný na zásobovanie pitnou 
vodou a v súčasnosti sa využíval na úžitkové účely (WC). Obci Nedašovce boli uložené 
pokyny na odstránenie nevyhovujúceho stavu. Obec Nedašovce pristúpila k riešeniu 
napojenia objektu MŠ len na verejný vodovod, bez ďalšieho využívania individuálneho 
vodného zdroja na úžitkové účely (odstavenie vodného zdroja).    

 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku  
 
Prevencia expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
enviromentálneho hluku. 
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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   
 
Obsah dusičnenov vo verejných vodovodoch v spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Trenčíne 
a prevencia dojčenskej methemoglobinémie 
Bola ustanovená pracovná skupina. Informácia o hodnotách dusičnanov vo verejných 
vodovodoch je uverejnená na webovej stránke www.ruvztn.sk  s článkom o dusičnanovej 
methemoglobinémii.  
 
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) 2008 vykonávaný na dvoch plážoviskách: 
Pláž Perla   
Pláž Bolt  
Počas LTS 2008 bolo odobratých na laboratórnu analýzu 14 vzoriek vody na kúpanie (7 
z každého plážoviska). Vzorky vody vykazovali v celkovom hodnotení vyhovujúcu kvalitu 
a nebolo nutné počas LTS 2008 vyhlasovať zákaz kúpania. 
 
Okrem uvedeného vyhláseného prírodného kúpaliska RÚVZ v Trenčíne vykonáva 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 
Stárá Myjava – lokalita VN Stará Myjava 
Bánovce nad Bebravou – lokalita VN Prusy 
Horná Streda - štrkovisko  
Na každej lokalite boli odobrané 2 vzorky vody na kúpanie (celkovo 8 vzoriek). 
 
Zistené skutočnosti prírodných kúpaliskách a sledovaných vodných útvaroch sú priebežne 
uverejňované na webovej stránke www.ruvztn.sk 
 
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.  
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.). 
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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 145 stálych 
odberových miest u spotrebiteľa. V rok 2008 odobratých celkovo na laboratórnu analýzu 293 
vzoriek v rámci kontrolného monitoringu a  81 vzoriek v rámci preverovacieho monitoringu. 
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 kúpelísk v súlade s platnou legislatívou 
Úloha je priebežne plnená. V termíne do 15.10.2008 bola  spracovaná a zaslaná hodnotiaca 
správa o LTS 2008 na ÚVZ SR o priebehu LTS na letných umelých kúpalísk. v spádovej 
oblasti RUVZ Trenčín. Celoročne prevádzkované kryté kúpaliská sú monitorované a je 
priebežne vykonávaný ŠZD a odber vzoriek. Výsledky monitoringu sú pravidelne 
zaznamenávané do Informačného systému voda na kúpanie a tiež uverejňované na webovej 
stránke www.ruvztn.sk. Priebežne sú dávané informácie do médií o kvalite vody na kúpanie.  
 
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. 
 
Plnenie za RÚVZ Trenčín: 
Laboratórne zložky objektivizovania faktorov životných podmienok sa svojou činnosťou 
spolupodieľajú a v rokoch 2008-2010 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 rozšírenie 
špecifikácie činnosti SL o vzorkovanie pitnej vody a potravín a kontrolu sterilizačnej 
techniky.  
V rámci monitoringu kvality vnútorného ovzdušia budov nevýrobného charakteru v súlade  
s Nariadením vlády 353/2006 od minulého roku zavádzame nové metódy stanovenia 
niektorých mikrobiologických, biologických a chemických  škodlivých faktorov  podľa 
prílohy citovaného nariadenia vlády, ktorých rozsah budeme v ďalších rokoch rozširovať 
podľa požiadaviek  a možností.  
Spoluprácou s  oddelením PPL laboratórium v rámci objektivizácie pracovných podmienok 
v pracovnom prostredí prednostne rozširuje činnosť v oblasti biologických expozičných 
testov zavádzaním nových metód stanovenia metabolitov v biologickom materiáli. 
Zavedená metóda stanovenia kotinínu  ako metabolitu nikotínu v biologickom materiáli  bude  
aj naďalej  aplikovaná v praxi na vybrané skupiny obyvateľstva, prípadne na vytypované 
profesie. 
V priebehu roku 2008 sme zaviedli nové analytické metódy stanovenia arzénu vo vodách 
i v potravinách, metódu dôkazu baktérií rodu Campylobacter v potravinách.. 
Zabezpečenie kvality vykonávaných analytických skúšok bolo realizované okrem interného 
spôsobu aj externe, účasťou na medzilaboratórnych  porovnávacích skúškach. Zúčastnili sme 
sa 2 testov pre biologickú analýzu vôd,  2 testov mikrobiologickej analýzy potravín, 1 testu 

716



pre chemickú  analýzu potravín, 2 testov biologického materiálu (BET) . Absolvovali sme tiež 
medzilaboratórne porovnávacie skúšky zamerané na vzorkovanie -  odber pitnej vody 
a správnosť následného analytického (mikrobiologického a chemického) rozboru. V doposiaľ 
vyhodnotených testoch sme boli úspešní vo všetkých ukazovateľoch.   
V máji 2008 sa na našom pracovisku uskutočnil audit SVO,  ktorý bol zameraný na 
sledovanie prevencie salmonelóz a vyšetrovanie a výskyt salmonel vo vajciach. .  
 
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 
určený 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 a NRC pre 
stafylokokové enterotoxíny. V priebehu  roku 2008 neboli požiadavky na zasielanie vzoriek 
pre stanovenie mykotoxínov,  do NRC pre salmonelózy bolo zaslaných 13 kmeňov 
Salmonella sp.,(12 kmeňov bolo izolovaných z potravín a 1 kmeň zo vzorky piesku). Do NRC 
pre termotolerantné améby neboli v priebehu roku 2008 zaslané žiadne vzorky. 
 
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. 
 
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.  

 
Odpočet za RÚVZ Trenčín: 

MUDr.Věra Dobiášová, PhD., MPH  sa podieľa na príprave koncepčných odborných 
podkladov v zmysle uvedenej úlohy. 
 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva.  
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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. 

- 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.  

- MUDr. Věra Dobiášová,PhD., MPH sa zúčastňuje aj záverečných skúšok študentov SZU  
so špecializáciou VkZ. MUDr. Věra Dobiášová,PhD.,MPH a  MUDr. Mária 
Štefkovičová, PhD., MPH  aktívne prednášajú na SZU pre uvedených študentov. 
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH je členkou komisie  štátnicových skúšok 
v odbore ošetrovateľstvo  pre bakalárske štúdium. Obe boli školiteľkami pre 
vypracovanie bakalárskych prác a vypracovali spolu 4 oponentské posudky pre študentov 
verejného zdravotníctva. 
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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“ prijaté 
uznesením vlády SR č. 894 z 13.10.1999 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 134 rozhodnutí 
k uvedeniu potravinárskych prevádzkárni do prevádzky. Všetkých 134 rozhodnutí bolo 
kladných. Okrem toho bolo vydaných 22 záväzných stanovísk pre územné konanie, zmenu 
v užívaní stavieb resp. na kolaudáciu stavieb. Z uvedeného počtu boli 2 záväzné stanoviská 
nesúhlasné.  
V kontrolnej činnosti bolo v rámci štátneho zdravotného dozoru podrobených kontrole 389 
zariadení spoločného stravovania z celkového počtu (411). Spolu bolo v týchto 
prevádzkarňach vykonaných 525 kontrol. Za nedostatky zistené v súvislosti s výkonom 
štátneho zdravotného dozoru bolo spolu uložených 14 pokút v celkovej sume 125.000,- Sk. 
Za nedostatky zistené v súvislosti s výkonom úradných kontrol bola uložená 1 pokuta vo 
výške 10 000 Sk.V blokovom konaní bolo uložených 19 blokových pokút vo výške 9 200,- 
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Sk. V rámci úradnej kontroly potravín bolo kontrole podrobených 298 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 312 kontrol. Uvedené počty vychádzajú aj 
z mimoriadnych úloh v súvislosti s pripravenosťou zariadení na ZTS, LTS a sviatky.   
 
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 
plnený priebežne a pri jeho napĺňaní spolupracujeme s oddelením podpory zdravia v rámci 
projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie“  
Cieľové skupiny sú stredne ťažko pracujúci muži, ženy v dvoch vekových štruktúrach 
(produktívny vek). Spracovali sme materiály od 80 probandov. Dotazníky ako výsledky 
biochemických vyšetrení a meraní boli spracované a zaslané  na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Leviciach, kde bola spracovaná  správa za NR kraj.  
 
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 pripravujeme 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  sme 
odborne zastrešovali i časť diskusie v rámci „Topoľčianskeho dňa zdravia“ atď.) 
 
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 64 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 ale aj prídavné látky a prísady do potravín .  Osobitná pozornosť sa za uplynulé 
obdobie venovala detskej a dojčenskej výživy, v ktorých boli okrem mikrobiologických 
kritérií sledované i chemické parametre predovšetkým dusitany a dusičnany, mykotoxíny, 
reziduá pesticídov a ťažké kovy. 
 
V sledovanom období neboli zistené prekročenia limitných hodnôt v chemických 
ukazovateľoch. Prekročenie medzných hodnôt bolo zistené v 12 vzorkách zmrzliny a v 4 
vzorkách balenej vody, v 5 vzorkách lahôdkárskych výrobkov, v 2 vzorkách cukrárskych 
výrobkov, v 1 vzorke hotového pokrmu a v 1 vzorke pokrmu rýchleho občerstvenia. Išlo o 
prekročenie medzných hodnôt v ukazovateľoch koliformné baktérie, kvasinky a Staphyloccus 
aureus / 1 vzorka zmrzliny a 1 vzorka pokrmov rýchleho občerstvenia/.  
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K 31. 12. 2008 bolo odobratých a laboratórne zanalyzovaných 559 vzoriek potravín a 
pokrmov, 17 vzoriek kozmetických výrobkov (tie hodnotíme osobitne) a 9 vzoriek materiálov 
a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. Z celkového počtu 568 vzoriek potravín, 
pokrmov a materiálov určených na styk s potravinami bolo zistené prekročenie medzných 
hodnôt v 25 prípadoch, čo predstavuje cca 4,4 %  závadnosť.  
Z chemických ukazovateľov boli sledované kontaminanty, prídavné látky, prísady a ostatné 
chemické látky. Z kontaminantov boli sledované najmä ťažké kovy, dusitany a dusičnany, 
reziduá pesticídov, mykotoxíny. Z prídavných látok boli sledované , 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 a kuchynská soľ v pokrmoch ale i 
v mlynsko-pekárskych výrobkoch. Z ostatných sú sledované: glutén, kumarín a  GMO. 
 
3.) 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. 
Uvedenú úlohu plníme i v súvislosti s plánom výkonu štátneho zdravotného dozoru nad 
kozmetickými výrobkami.  
V rámci uvedeného usmernenia v roku 2008 zabezpečujeme  štyri etapy, pričom na prvý 
polrok 2008 boli plnené tieto etapy:   
1. Dôkaz a stanovenie ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch na ochranu pre 

slnečným žiarením (laboratórnu analýzu zabezpečovalo akreditované pracovisko RÚVZ 
Bratislava, hlavné mesto SR).  

2. Dôkaz a stanovenie DEG a fluoridov v zubných pastách (laboratórnu analýzu  
zabezpečovalo laboratórne pracovisko RÚVZ so sídlom v Žiline).  

3. Dôkaz a stanovenie farbív v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov /laboratórnu 
analýzu   
zabezpečuje RÚVZ Bratislava/. 

4. Dôkaz a stanovenie farbív v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov /laboratórnu 
analýzu   

      zabezpečuje RÚVZ Bratislava/. 
 
Vo všetkých etapách  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 posielali na analýzu 5  vzoriek kozmetických výrobkov na ochranu pred 
slnečným žiarením. V druhej etape to boli 3 vzorky zubných pást. V tretej etape to bolo 5 
rôznych druhov farieb na vlasy. V poslednej etape to boli 4 vzorky vonnej kozmetiky. 
Všetkých 13 odobratých vzoriek spĺňalo v daných vyšetrovaných ukazovateľoch kritéria 
podľa nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na chemické 
výrobky v znení neskorších predpisov. Hodnotenie prvých troch etáp a správa boli spracované 
a zaslané v požadovaných termínoch. Výsledky laboratórnych vyšetrení pre poslednú etapu 
nemáme toho času k dispozícii..  
 
4.) 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 
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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 vodách.  
- dusitany a  dusičnany najmä vo vzorkách detskej a dojčenskej výživy na zeleninovom 

základe a v prírodných minerálnych a pramenitých vodách 
- Reziduá pesticídov v detskej a dojčenskej výžive 
- Mykotoxíny v detskej a dojčenskej výžive 
 
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 sú sledované: glutén, kumarín, GMO. 
 
Nie všetky výsledky sú nám už toho času známe. Zo známych výsledkov však neboli zistené 
prekročenia medzných hodnôt resp. najvyšších medzných hodnôt ani v jednom prípade.  
 
5.) 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 k 30. 11. 2008 participovali na šetrení 16 hlásení v rámci RAPEXu pri 
zisťovaní výskytu 53 nebezpečných kozmetických výrobkoch v distribučnej sieti, 2 hlásení 
nebezpečných  výrobkov  : plastová kuchynská naberačka (čierny plast) a keramické taniere a 
5 hlásení Rapid alert systému vo veci zisťovania výskytu mliečneho výrobku  (Plnotučná 
zimná bryndza) a mrazených rýb v distribučnej sieti a v ZSS. Ani v jednom prípade sme 
výskyt predmetných výrobkov v distribučnej sieti nezaznamenali.  
 
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. 
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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/ Zabezpečovali sme  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 pre vedúce školských jedální , 
kde sme zamerali  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/. 
 
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. 
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Úlohy – plnenie:  
 
1/ Zabezpečovali sme  na regionálnej úrovni v súlade s legislatívou nezávislý a objektívny 
výkon  štátneho a potravinového dozoru vo všetkých druhoch školských zariadení o celkovom 
počte 372 kontrol,  z toho v  zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež, o 
celkovom počte 81 kontrol a 17 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 prednášok pre vedúce školských 
jedálni, o celkovom počte 3, kde sme zamerali poradenskú činnosť o zásadách správnej 
výživy s prihliadnutím na vekové kategórie /pestrosť jedálnych lístkov, epidemiologické 
riziká v školských jedálňach /. 
V mesiaci jún v spolupráci s Krajským školským úradom  v Nitre sme sa zúčastníme 
pracovnej porady vedúcich ŠJ regiónu aktívnou prednáškou na tému : „ Nové trendy vo 
výžive detí “. 
Vykonali sme odbery na mikrobiologickú analýzu pripravovanej stravy v 14 školských 
zariadeniach, počte 32 vzoriek pripravenej stravy a vykonali sme vyhodnotenie laboratórnych 
výsledkov z RÚVZ Nitra.         
Vykonali sme stery v pracovného prostredia, z rúk zamestnanca a žiaka Združenej strednej 
školy T. Vansovej 2, Topoľčany a taktiež vykonali vyhodnotenie laboratórnych výsledkov.  
 
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. 
 
4/ Pri výkone ŠZD sme sa zamerali na dodržiavanie pitného režimu v predškolských a 
školských  zariadeniach hlavne v letnom období – v mesiacoch máj a jún a počas letných 
prázdnin v zotavovacích podujatiach regiónu. 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. V Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de 
Paul v Topoľčanoch a na Obchodnej akadémii ul. Inovecká Topoľčany sme z automatov 
odobrali vzorky bezkofeínovej kávy so zameraním na vyšetrenie kofeínu.    
 
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 
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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 najaktuálnešie 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 
- na úseku HŽP venovať zvýšenú pozornosť tzv. kojeneckým vodám – v obciach kde 
nie je k dispozícii verejný vodovod bude bezplatne zabezpečované vyšetrenie vôd na 
dusíkaté látky, pri vodárenských zdrojoch určeným na hromadné zásobovanie 
obyvateľov okresu Topoľčany vyžadovať dodržiavanie obsahu dusíkatých látok 
v limitných hodnotách pre kojencov 

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 
- úseku HŽP venovať zvýšenú pozornosť požiadavkám na vnútorné prostredie budov 
určených na dlhodobý pobyt podľa platného nariadenia vlády SR     

d) zníženie rizika chorôb a invalidity detí spôsobenej expozíciami nebezpečných 
chemických látok (napr. ťažkým kovom) a biologickým činiteľom 
- úseku HŽP venovať zvýšenú pozornosť požiadavkám na vnútorné prostredie budov 
určených na dlhodobý pobyt podľa platného nariadenia vlády SR č. 353/2006 Z. z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (napr. výskyt 
plesní v budovách)    

 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí  

- na úseku HŽP venovať 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   

 
3. Podieľať sa na realizácii opatrení na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia 

s užívaním pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
- od prevádzkovateľov vodovodov vyžadovať 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 rámci posudzovania návrhov na ochranné pásma vodárenských zdrojov dbať na 
určenie povolených a zakázaných činností v území podľa platnej vyhlášky MŽP 
SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných 
pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických 
úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov  

- vykonávať štátny zdravotný dozor na vodárenských objektoch všetkých verejných 
vodovodov v okrese Topoľčany 

- zabezpečiť kontrolu kvality vody v rekreačnej lokalite pri Vodnej nádrži 
Duchonka v rozsahu ukazovateľov stanovených pre prírodné kúpaliská nariadením 
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vlády SR č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a 
podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej 
kontrolu   

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

- monitorovať kvalitu vody v spotrebiskách verejných vodovodov v okrese 
Topoľčany podľa usmernenia ÚVZ SR na vykonávanie monitoringu pitných vôd  

- zabezpečiť kontrolu kvality vody vo Vodnej nádrži Duchonka pred začiatkom 
letnej sezóny  potom 1 x mesačne v mesiacoch júl a august 

 
5. Spolupracovať pri zavádzaní systému založenom na indikátoroch životného 
prostredia a  zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho 
zdravia 

- zúčastňovať sa na pracovných stretnutiach v problematike indikátorov životného 
prostredia a zdravia (na základe pozvania gestorov úlohy) 

- na regionálnej úrovni sa podieľať na zbere stanovených indikátorov životného 
prostredia a zdravia  

 
Rozhodujúcim zámerom vlády bude rozvoj informatizácie systému zdravotníctva na všetkých 
úrovniach. Vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu 
informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným spôsobom napomôžu zlepšovať 
kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti bude vláda 
podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej eHealth 
stratégie. 
 
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 Slovenskej republiky. 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 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. 

Úloha bude plnená na RÚVZ Topoľčany 
 
Vláda bude presadzovať taký rozvoj zdravotníckeho školstva, ktorý zabezpečí 
primeraný počet kvalitne pripravených odborníkov pre všetky zdravotnícke činnosti. 
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Prehodnotí počet fakultných nemocníc tak, aby sa týmto inštitúciám vrátila vážnosť 
zodpovedajúca ich významu a kvalite. 
 
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.  
 
2. Zabezpečovať praktické cvičenia pre študentov SZÚ a príp. odbornú prax pre 
pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia na úseku verejného zdravotníctva.  
 
 
Úlohy - plnenie:   
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: 

e) redukcia ochorení a úmrtnosti detí spôsobená gastrointestinálnymi poruchami 
v dôsledku nevyhovujúcej pitnej vody 

-  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, vyšetrené bolo 9 tzv. dojčenských vôd. Pri vodárenských zdrojoch 
určených na hromadné zásobovanie obyvateľov okresu Topoľčany pitnou vodou je obsah 
dusíkatých látok pod limitnými hodnotami pre dojčatá. Počas akcie „Topoľčiansky deň 
zdravia“ sme zabezpečovali orientačné vyšetrenia vôd z individuálnych zdrojov na 
vyšetrenie obsahu dusičnanov Nitrotestom s počtom 17 vzoriek, v dvoch tretinách boli 
hodnoty prekročené.  
f) prevencia a redukcia zdravotných dôsledkov spôsobených nehodami a zraneniami detí  
g) 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 

- na úseku HŽP sme vykonávali obhliadky bytov na základe požiadaviek obyvateľov týchto 
bytov – od 1.1.2008 sme vykonali 5 obhliadok bytov, zamerali sme sa na požiadavky na 
vnútorné prostredie budov určených na dlhodobý pobyt (výskyt vlhkosti a plesní 
v obytných budovách)    podľa bývalého vyhlášky 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. Zamerali sme sa na požiadavky na 
vnútorné prostredie bytov, hlavne na výskyt vlhkosti a plesní.  

 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí  
- na úseku HŽP sme venovali zvýšenú pozornosť dodržiavaniu prípustných hladín hluku pri 

investičných akciách podľa NV SR č. 339/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Vyžadujeme spracovanie štúdií 
s dôrazom na predikciu hluku z očakávaných zdrojov hluku v rámci územného konania 
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alebo zmeny v užívaní stavby. Pri kolaudáciách stavieb požadujeme objektivizáciu 
hlukových pomerov v území resp. overenie predikcie hluku pokiaľ bola spracovaná 
hluková štúdia (prevádzka vzduchotechniky v zdravotníckom zariadení, výmenníkových 
staníc tepla v obytných budovách atď.)  

- v procese územného plánovania vyžadujeme riešenie zaťaženia územia dopravným 
hlukom – posúdenie Územného plánu mesta Topoľčany – zmeny a doplnky č.1; príprava 
Územného plánu obce Krnča, Zadania: Územný plán obce Bojná, Územný plán obce 
Blesovce, Územný plán obce Nitrianska Blatnica; Urbanistická štúdia Športovo-rekreačný 
areál Veľké Ripňany.   
 

3. Podieľať sa na realizácii opatrení na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia 
s užívaním pitnej vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
- od prevádzkovateľov vodovodov vyžadujeme 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. Výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody nám 
prevádzkovatelia vodovodov priebežne zasielajú.  

- v rámci posudzovania návrhov na ochranné pásma vodárenských zdrojov trváme na tom, 
aby boli určené povolené a zakázané činností v území podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 
29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem 
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách 
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov  

- vykonali sme štátny zdravotný dozor v rámci zásobovania vodou z verejných studní v 2 
obciach.  

- 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. Ide o hradenú vodnú nádrž 
viacúčelovú (rozloha 13,9 ha), s neorganizovanou formou rekreácie. Kvalitu vody na 
kúpanie sme sledovali 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. Počas letnej sezóny 
bolo odobratých  9 vzoriek vody z troch odberových miest (odberové miesta:  malá pláž, 
veľká pláž, hrádzny múr). Kvalita vody bola hodnotená podľa podľa NV č. 87/2008 Z. z. 
o požiadavkách na prírodné kupaliská. Podľa výsledkov analýzy fyzikálno-chemických 
ukazovateľov vzorky vody nevyhovovali požiadavkám na vodu na kúpanie v 
ukazovateľoch farba, fenoly a nízky obsah nasýtenia vody kyslíkom. 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. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
- monitoring kvality pitnej vody je v okrese Topoľčany vykonávaný podľa plánu 

monitoringu spracovaného na základe usmernenia ÚVZ SR v roku 2003 a podľa NV SR 
č. 354/2006 Z. z., 

- v rámci monitoringu kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch v okrese Topoľčany 
bolo k hodnotenému obdobiu spolu odobratých a vyhodnotených 80 vzoriek vôd. 
Z uvedeného počtu bolo v rámci preverovacieho monitoringu vyšetrených 26 vzoriek 
vody, v rámci kontrolného monitoringu 63 vzoriek vody. Z celkového počtu vôd 
vyšetrených v rámci monitoringu bola 1 vzorka mikrobiologicky závadná pre prekročenie 
medznej hodnoty koliformných baktérií, opakovaným rozborom sa prekročenie MH 
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nepotvrdilo (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). Závadnosť vo fyzikálno-chemických a biologických 
ukazovateľoch nebola zistená.   

- Monitoring kvality vody na kúpanie sme sledovali v rozsahu podľa NV SR č. 87/2008 Z. 
z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská a podľa Pokynov na zabezpečenie monitoringu 
a ŠZD na prírodných a umelých kúpaliskách. Počas  letnej sezóny bolo pracovníkmi 
RÚVZ odobratých 9 vzoriek vody z troch odberových miest a tieto boli vyšetrované 
v laboratóriu RÚVZ Nitra. Analyzované vzorky nevyhovovali požiadavkám na vodu na 
kúpanie v ukazovateľoch farba, fenoly a nízky obsah nasýtenia vody kyslíkom, 
priehľadnosť. Po mikrobiologickej stránke nevyhovovali požiadavkám na vodu na 
kúpanie podľa uvedeného NV SR pre prekročenie medznej hodnoty,  

 
OBLASŤ  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Úloha:   Národný imunizačný program 
 
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 opäť zavedie centrálne plánovanie vakcín pre nasledujúce obdobie (t.j. rok 
2008), a to:  
- lokálny plán vakcín na úrovni zdravotných obvodov vo februári 2007 
- okresný plán v marci 2007 
tieto podklady budú slúžiť pre vypracovanie krajských, resp. celoslovenského plánu 
vakcín pre rok 2008. 
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   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 obrne). 

 
  c) Kontrola očkovania. 

Vykonanie administratívnej kontroly očkovania vo všetkých ambulanciách pre deti  
a dorast v okrese Topoľčany (celkom 21), prípadne i v ambulanciách všeobecných lekárov 
pre dospelých. 

 
 

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. 
 
Úlohy – plnenie: 
 
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 opäť zavedie centrálne plánovanie vakcín pre nasledujúce obdobie (t.j. rok 
2008), a to:  
- lokálny plán vakcín na úrovni zdravotných obvodov vo februári 2007 
- okresný plán v marci 2008 
tieto podklady budú slúžiť pre vypracovanie krajských, resp. celoslovenského plánu 
vakcín pre rok 2008. 

 
Vyhodnotenie: podklady pre okresný plán sú pripravené; zatiaľ sa celoslovenský plán 
vakcín pre rok 2008 ani na 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). 

 
Vyhodnotenie:  očkovanie prebieha podľa očkovacieho kalendára platného pre rok 2008  

 Na očkovanie detí HBsAg pozitívnych matiek je určená pentavakcína INFANRIX - 
 IPV+HIB. 
 Ak bolo dieťa základne očkované polyvalentnou vakcínou s acelulárnou pertusickou 
 zložkou, musí sa vzhľadom na možné reakcie preočkovať v 3. a 6. roku života        
   trivakcínou  s acelulárnou pertusickou zložkou. 
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 Deti z ročníka 2003, ktoré neboli základne očkované proti poliomyelitíde 4. 
dávkou OPV, sa  v priebehu roka 2008 preočkujú jednou dávkou IPV. 
 Očkovanie proti VHB: deti z ročníka 1998 boli kompletne proti VHB očkované 
v roku 1998.  Očkovanie adolescentov v 11. roku života končilo v roku 2007 očkovaním 
ročníka 1997. To  znamená, že počnúc ročníkom 2008 zostáva iba povinné očkovanie 
dojčiat proti VHB.  Pokiaľ ale deti z ročníka 1997, resp. ročníka 1996, neboli 
v predchádzajúcom roku  kompletne očkované tromi dávkami, treba ich v tomto roku 
doočkovať. 
 

c) Kontrola očkovania. 
Vykonanie administratívnej kontroly očkovania vo všetkých ambulanciách pre deti  
a dorast v okrese Topoľčany (celkom 21), prípadne i v ambulanciách všeobecných lekárov 
pre dospelých. 
 

Vyhodnotenie: vykonáva sa námatkovo a priebežne pri návštevách ambulancií. Kontrola 
bola vykonaná podľa pokynov ÚVZ SR  na všetkých pediatrických ambulanciách k 31. 
8. 2008. Zaočkovanosť u kontrolovanej populácie neklesla pod 95%, u novorodencov proti 
TBC bola 98,6. Pri kontrole neboli zistené nedostatky v evidencii, dokumentácii ani vo 
výkone očkovania. Mimoriadne očkovanie nebolo v okrese 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 31.12.2008 bolo hlásené jedno suspektné ochorenie na morbilli 
u očkovanej osoby – na základe laboratórnych vyšetrení ochorenie nebolo potvrdené.  
 
 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 31.12.2008 odobraté vzorky odpadovej 
vody v ČOV Topoľčany podľa vopred stanoveného harmonogramu ÚVZ SR Bratislava 
a to: 7.01.2008, 27.02.2008, 16.04.2008 a 21.05.2008, 16. 7. 2008, 10. 9. 2008 a 22. 10. 
2008, a 17. 12. 2008. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli vo vzorke 16. 7. 2008 
zachytené vírusy COXS B3 a vo vzorke 10. 9. 2008 ECHOVÍRUS 11. 
 
- 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 laboratórií pre surveillance 
osýpok a rubeoly SZO pre Európu (EURO/WHO Measles/Rubeolla Laboratory 
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Network), kde vykonávame surveillance ochorení na osýpky a rubeolu so zabezpečením 
komplexného vyšetrenia. 
 
Vyhodnotenie: k 31.12.2008 bolo hlásené jedno suspektné ochorenie na morbilli 
u očkovanej osoby – na základe laboratórnych vyšetrení ochorenie nebolo potvrdené.  
 
- na úlohe č. 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, kde vykonávame 
surveillance ochorení na salmonelovú enteritídu so zabezpečením epidemiologického šetrenia 
a protiepidemických opatrení v ohniskách nákazy. 
 
Vyhodnotenie: 
- k 31. 12. 2008 sme vykazovali v informačnom programe EPIS spolu 87 ochorení na 
salmonelovú enteritídu a 1 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 31.12.2008 nám bolo hlásené 1 ochorenie na meningokokovú 
meningitídu u 25 ročného muža, etiologické agens likvor, kultivačne Neisseria meningitis 
Y, W135, mikroskopické vyšetrenie likvoru – príromné leukocyty a gramnegatívne 
diplokoky. Ochorenie zostalo epidemiologicky neobjasnené. 
 
OBLASŤ  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA A 
TOXIKOLOGIE 
 
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 
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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. 
 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 

  
Cieľ: 
Zvýšiť odbornú úroveň hodnotenia pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu 
práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov. Na hodnotenie využívať odborné 
usmernenia ÚVZ SR. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru uplatňovať legislatívne úpravy 
v oblasti ochrany zdravia pri práci vrátane legislatívnych úprav harmonizovaných s právom  
Európskych  spoločenstiev. Pomocou kontrolných listov informovanosti zamestnancov 
overovať poskytovanie informácií zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany 
zamestnávateľov. 
 
1.1. Znižovanie miery zdravotných rizík ( rizikové práce) 
 
Anotácia: 
 
Viesť evidenciu rizikových prác za okres Topoľčany podľa nariadenia vlády SR č. 357/2006 
Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii 
pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií 
z hľadiska zdravotných rizík. Prehodnotiť vydané rozhodnutia o určení rizikových prác (resp. 
profesií) podľa predchádzajúcich legislatívnych úprav. V rámci ŠZD sledovať pracovné 
podmienky zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo 
strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. 
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Realizačné výstupy: 
Získavať aktuálne údaje o  
• Počte exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v okrese podľa 

štandardných výstupov programu ASTR 
• Počte nových rizikových prác v danom roku 
• Počte a druhu sankcií uložených zamestnávateľom za neplnenie opatrení na ochranu 

zdravia na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. 
• Sledovať vývoj zmien počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce ( trendy) 

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 
 
1.2. Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov 
 
Anotácia: 
 
Uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 
harmonizovanej  s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone ŠZD. Cielene kontrolovať 
zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe, skladovaní, predaji a zaobchádzaní 
s veľmi jedovatými látkami a  jedovatými látkami a prípravkami. Zabezpečovať poradenstvo 
a konzultácie pre zamestnávateľov a zamestnancov. 
 
Realizačné výstupy: 
 
Získavať údaje o 
• Vykonaných previerkach zameraných na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri práci 

s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami 
• Vydaných osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými a 

jedovatými látkami a prípravkami 
• Mimoriadnych situáciách a haváriách a ich dôsledkoch 
Dosiahnuť zvýšenie miery uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície 
zamestnancov a obyvateľstva veľmi jedovatým látkam a jedovatým látkam a 
prípravkom. Overovať formou kontrolných listov informovanosti zamestnancov. 
 
1.3. Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu 
 
Anotácia: 
 
Uplatňovanie legislatívnych úprav – nariadenia vlády SR 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 před rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, harmonizovaných 
s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone ŠZD. 
Vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogénov a 
mutagénov. Vytvárať a viesť databázu organizácií, v ktorých sú zamestnanci vystavení 
karcinogénnym a mutagénnym faktorom a pracovným procesom s rizikom chemickej 
karcinogenity. Cielene vyhľadávať pracovné procesy súvisiace so zvýšenou expozíciou 
azbestu a nariaďovať účinné opatrenia na minimalizáciu expozície zamestnancov a 
obyvateľstva a na zvyšovanie uvedomovania si súvisiacich zdravotných rizík a možností 
účinnej prevencie. 
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Realizačné výstupy: 
Získavať aktuálne údaje 
• O počtoch zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s karcinogénnymi a 

mutagénnymi faktormi podľa kategórií rizika v jednotlivých organizáciách okresu 
• O vývoji zmien a trendov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
• O jednotlivých organizáciách, v ktorých sa pracuje s karcinogénnymi a mutagénnymi 

faktormi a kde sa vyskytujú pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity 
Dosiahnuť  zvýšenie miery uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície 
zamestnancov a obyvateľstva karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane azbestu.  
Overenie formou kontrolných listov zamestnancov. 
 
1.4 Znižovanie psychickej pracovnej záťaže 
 
Anotácia: 
 
Uplatňovanie legislatívnej úpravy - nariadenia vlády SR č. 359/2006 Z.z. o podrobnostiach o 
ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej 
záťaže pri práci, pri výkone ŠZD. 
Priebežne prehodnocovať psychickú pracovnú záťaž za účelom zaradenia prác do kategórií 
rizika z hľadiska nadmernej psychickej pracovnej záťaže u vybraných profesií.  
 
Realizačné výstupy: 
 
• Prehodnocovať psychickú pracovnú záťaž za účelom zaradenia prác do kategórií rizika 

z hľadiska nadmernej psychickej pracovnej záťaže 
• Prehodnocovať podkladové materiály k návrhom zamestnávateľov na určenie rizikových 

prác s rizikom psychickej pracovnej záťaže 
• Evidovať určené rizikové práce s rizikom psychickej pracovnej záťaže aj podľa 

prevažujúcej činnosti 
• Sledovať trendy vývoja a zmien psychického zdravia populácie SR v produktívnom veku 

na základe štatistických údajov vybraných ukazovateľov psychického zdravia a 
usmerňovať v prijímaní preventívnych a nápravných opatrení na konkrétnych 
pracoviskách 

 
1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného a jednostranného  

zaťaženie 
 
Anotácia 
Zdokonalenie systému prešetrovania  podozrení na chorobu z povolania. Zjednotiť a 
skvalitniť hodnotenie pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce 
zamestnancov vo vzťahu k výskytu ochorení z dlhodobého nadmerného a jednostranného 
zaťaženia (DNJZ). 
 
Realizačné výstupy 
- Zber  celoslovenských údajov do databáz (vedených od r. 1995)  
a) rizikové práce - faktor DNJZ 
b) podozrenia na choroby z povolania v položke 29 zoznamu chorôb z povolania (zdroj 

Národné centrum zdravotníckych informácií – ďalej NCZI) 
c) prešetrovanie  podozrení na choroby z povolania v položke 29  
d) priznané  choroby z povolania  v položke 29 (zdroj NCZI) 
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- Sledovať vývoj zmien (trendy) v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
- Evidovať profesie, u ktorých je ochorenie z DNJZ najčastejšie priznané ako choroba                      

z povolania  
- Kópie prešetrení podozrení na chorobu z povolania z dôvodu DNJZ zasielať na ÚVZ 

SR.  
-  

1.6. Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s  prácou  a prešetrovanie podozrení  na iné 
poškodenia zdravia z práce   so zameraním na ochorenia chrbtice 
 
Anotácia 
Pri prešetrovaní podozrení na ochorenia chrbtice vo vzťahu k profesii zamestnanca overovať 
v terénnej praxi metodický postup, úzko spolupracovať s odborníkmi klinického pracovného 
lekárstva a klinickej toxikológie. Zistené ochorenia slúžia ako indikátor stavu pracovných 
podmienok  a spôsobu výkonu práce a podnet  na prijímanie účinných opatrení  v prevencii 
vzniku  takýchto ochorení u ďalších zamestnancov.  
 
Realizačné výstupy 
- Evidovať profesie, u ktorých sa ochorenia chrbtice z profesionálnych príčin vyskytujú 

najčastejšie 
- Vytvoriť databázu celoslovenských údajov 

a) podozrenia na ochorenia chrbtice z profesionálnych príčin (zdroj NCZI) 
b) prešetrovanie podozrení na ochorenia chrbtice z profesionálnych príčin  
c) priznané profesionálne ochorenia chrbtice v položke 47 zoznamu chorôb z povolania 

(zdroj NCZI) 
- Zbierať a sumarizovať odborné podklady z domácich a zahraničných zdrojov 
- Usmernenia a konzultácie pre zamestnávateľov v prijímaní preventívnych a nápravných 

opatrení 
 
1.7.  Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci so 
zobrazovacími jednotkami 
 
Anotácia: 

 
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. Zamerať sa najmä na umiestnené ZJ, priestorové podmienky na pracoviskách so ZJ, 
denné a umelé osvetlenie, mikroklimatické podmienky, požiadavky na pracovné miesto a jeho 
usporiadanie a na režim práce a odpočinku zamestnancov. 
 
Realizačné výstupy: 
Získavať údaje o 
• Zamestnancoch vykonávajúcich prácu so ZJ prevažnú časť pracovnej zmeny 

v okrese Topoľčany 
• Účasti zamestnancov na skríningovom vyšetrení očí a zraku pred zaradením na 

prácu so ZJ a v priebehu zamestnania  
• Účasti zamestnancov na vyšetrení pohybového a nervového systému 
      Uvádzať: 
• Počet previerok na pracoviskách so ZJ 
• Najčastejšie zistené nedostatky a uložené sankcie 
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2. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci  
ameraný 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. Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 
služby zahŕňajú dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov 
v súvislosti s prácou. 
 
Úlohy – plnenie: 
 

  2.1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok  a spôsobu práce 

 
2.1.1. Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
 
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 19 rozhodnutí, z toho boli 3  na zrušenie rizikových prác. 

 
2.1.2. Znižovanie zdravotných rizík s veľmi jedovatých a jedovatých látok 

a prípravkov. 
 
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 21 prevádzkových poriadkov.  

 
      2.1.3. Znižovanie zdravotných rizík karcinogénnych a mutagénnych faktorov 
vrátane  azbestu 

 
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. 
Riešili sme odstraňovanie azbestového materiálu zo stavieb v PP Hajná Nová Ves – strecha 
hospodárskej budovy a strešného plášťa telocvične ZŠ Tovarnícka, Topoľčany. 

 
2.2. Navrhovať a realizovať intervenčné  aktivity zamerané na ochranu a podporu 

zdravia  zamestnancov. 
 
Plnenie: Túto úlohu plnia len určené RÚVZ v rámci Slovenska, RÚVZ Topoľčany určený 

nebol. 
 
2.3. 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. 
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Plnenie: V rámci výkonu ŠZD sme sa zameriavali na výrobné organizácie, 
poľnohospodárske družstvá, drobných živnostníkov. Bolo vykonaných 364 previerok v rámci 
výkonu ŠZD. Pri zistení nedostatkov bolo nariadené ich odstránenie. 

Sankcie:  
Za nesplnenie povinností zamestnávateľa bola uložená sankcia firme Welding 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 60 000 Sk. 

Za nesplnenie povinností ustanovených v zákone bola firme KOVOTOPOĽ s. r. o. 
Topoľčany uložená sankcia vo výške 20 000 Sk. a to za  nezabezpečenie kvantitatívneho 
a kvalitatívneho zisťovania faktorov v pracovnom prostredí, nevykonanie posúdenia rizík, 
nepredloženie prevádzkového poriadku, nezabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnancov. 

 
2.4 Zabezpečiť efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej 

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

 
Plnenie: 
Úloha bola plnená v rámci výkony ŠZD, celkovo evidujeme 56 organizácií v ktorých sú 

vyhlásené rizikové práce, ktoré majú zmluvne zabezpečenú PZS a 22 organizácií bez 
rizikových prác. Celkovo 78 organizácií ma zabezpečenú PZS.  

 
Ostatné: Odd.PPL vydalo 85 záv. stanovísk, 108 rozhodnutí z toho 64 uvedenie do 

prevádzky av tom 30 prev. poriadkov , 17 prev. poriadkov, 2 rozhodnutia na biol. faktory, 1 
rozhodnutie na jedy 3 na karcinogény, 2 na azbest.  

Celkovo bolo na oddelení PPLaT vydaných k hore uvedenému dátumu 47 rozhodnutí 
z toho 7 na RP. Z celkového počtu vydaných rozhodnutí bolo 1 zastavené konanie a 2 
zrušenie RP a 5 rozhodnutia na skúšobnú prevádzku. Oddelenie PPLaT vydalo 41 záväzných 
stanovísk. Oddelenie PPLaT vedie evidenciu 699 prevádzok. 

 
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 
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Oddelenie podpory zdravia realizuje a spolupracuje na jednotlivých projektoch z ÚVZ SR. 
Kritéria, komisia a výzva na predkladanie projektov je v kompetencii ÚVZ SR. 
 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu  u 
vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia.  
 
Spolupráca s praktickými lekármi pre deti a dorast v oblasti primárnej prevencie a edukácie 
v rodinách detí s rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení. /hypercholesterolémia, 
zvýšený TK, nadváha, obezita/  prostredníctvom Poradne pre deti a rodiny.  
Pokračovanie v projekte Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo – zdravotno-výchovné 
pôsobenie na populáciu seniorov formou prednášok, besied a diskusných sústredení. 
Realizácia projektov „Vyzvi srdce k pohybu“ , a Quit and Win.  
Výjazdové aktivity poradne zdravia /vyšetrenia biochemických parametrov prístrojom 
Reflotron, antropometria a iné/ na rizikové pracoviská.  
 
3. Zabezpečiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života 
 
Články na internete podľa dní vyhlásených WHO a aktuálne v oblasti zdravia a prevencie. 
Zdravotno-výchovná aktualizácia vývesného panelu v meste pre obyvateľov. 
Prednášková činnosť pre všetky vekové kategórie : základné a stredné školy – deti, 
pedagógovia, rodičia , seniori.   
Informovanie obyvateľstva o zdravom spôsobe života prostredníctvom regionálneho 
periodika, rozhlasu a mestskej televízie. 
 
4. Pripraviť Program podpory zdravia znevýhodnených skupín populácie 
 
5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti  
podpory zdravia a preventívnych programov podpory   zdravia 
  
Retrospektívne štúdie v oblasti podpory zdravia.  
Sledovanie rodín v projekte ZDZR. 
  
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
Výkony v poradni zdravia, Test  zdravé srdce, výstupy z Testu zdravé srdce. 
Epidemiologické analýzy údajov z rodinnej anamnézy, vyhodnocovanie biochemických 
parametrov u vyšetrených klientov, kohortove štúdie 
 
7. Priebežne  stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať,   hodnotiť 
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR 
      
Antropometrické merania –stanovenie BMI, WHR, určenie  percentuálneho  podielu tuku vo 
vzťahu k celkovej hmotnosti a výške, meranie  krvného tlaku a pulzu  u obyvateľov regiónu. 
Analýza zdravotného stavu obyvateľov regiónu hodnotením dát a  výstupov projektov : 
CINDI program SR-program prevencie chronických srdcovo-cievnych ochorení, Sledovanie  
výživového stavu vybraných skupín populácie   
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8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 
Prednášky, vzdelávacie semináre a  diskusné   stretnutia určené pre pedagógov, študentov, 
 seniorov a v spolupráci s SČK Topoľčany pre  pre vybrané skupiny obyvateľstva – laikov 
v oblasti zdravotnej výchovy  
- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysokých škôl v podpore zdravia 

a/ študentov verejného zdravotníctva 
b/ študentov ošetrovateľstva 
c/ študentov medicíny 

- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia 
d/ zdravotníckych pracovníkov 
e/ iných zdravotníckych pracovníkov 
f/ pedagógov 
g/ iných nezdravotníckych pracovníkov 
- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia 
 
9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku 
dopadu na verejné zdravie v SR 
 
V legislatíve používať jasnú, odbornú terminológiu. 
 
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. 
 
Spolupráca UVZ SR s RUVZ  v SR na  zlepšení ochrany a podpory zdravia obyvateľstva.  
 
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. Na plnenie 
týchto záväzkov je potrebné vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy. 
 
12. Vypracovať Národný program prevencie obezity a nadváhy 
 
Apelovať na význam správnej životosprávy a pohybovej aktivity v prevencii nadváhy 
a obezity  už v mladších vekových kategóriách.  Zamerať sa na tehotné matky, ktoré svojim 
postojom k správnej  životospráve a pohybovej aktivite môžu ovplyvniť svojich potomkov 
a tým  predchádzať vzniku nadváhy a obezity už u detí. Preferovať  význam dojčenia. 
 
Úlohy – plnenie: 
 
1. Zabezpečiť plnenie cieľov Národného programu podpory zdravia na všetkých 
úrovniach  spoločnosti  na roky 2006-2010 
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V rámci úlohy spolupracujeme  a realizujeme projekty , ktorých gestorom je  ÚVZ SR: 
CINDI program SR 
Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo má, 65+ a teší ma, že žijem zdravo 
Iniciácia a organizácia zdravotno-výchovných akcií pre obyvateľov s osobitným zameraním 
na témy a termíny odporúčané SZO 
Národný program prevencie chronických srdcovo-cievnych ochorení 
Národný program prevencie nadváhy a obezity 
Národný program prevencie onkologických ochorení 
Národná platforma budovania kapacity v podpore zdravia v SR 
Projekt ECHIS – European Core Health Interview Survey.  
 
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, glukozu a vyhodnocujeme riziko 
KVCH. U jednotlivých členov rodín realizujeme zdravotno-výchovné poradenstvo a pri 
opakovaných návštevách a laboratórnych kontrolách posudzujeme úspešnosť našej 
intervencie. 
 
Pokračovali sme v realizácií edukačných programov aj v  populácii  seniorov, počas 3 
odpoludní sa zúčastnilo 48 seniorov. 
 
S cieľom upozorniť na význam nefajčenia v prevencii kardiovaskulárnych chorôb sme 
zorganizovali v okrese Topoľčany ďalší ročník  súťaže pre  dospelú populáciu – „Quit and 
Win “ 

 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 
nefajčenia v  prevencii kardiovaskulárnych ochorení, ktorý sme distribuovali  medzi 
obyvateľov okresu Topoľčany, na  ambulancie všeobecných lekárov a do  lekární.  

 
 Informovali sme o kampani  a  podmienkach prihlásenia do súťaže. Prihlášky do 

súťaže sme uverejnili na internetovej stránke nášho RÚVZ. Prostredníctvom  
regionálneho týždenníka „My“ sme o kampani informovali obyvateľov mesta. 

 
 V rámci Dňa zdravia v mestskej galérii v Topoľčanoch  sme informovali o súťaži 

a zároveň sme fajčiarov merali prístrojom Smokerlyzer, Spirometer a krvný tlak 
s následným zdravotno-výchovným poradenstvom  

V rámci topoľčianskeho regiónu sa do kampane aj napriek enormne vynaloženému úsiliu  
neprihlásil ani jeden   obyvateľ okresu. 
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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:  
Správna výživa, životospráva 
Jarná očista tela 
Do košíka veľkonočného nákupu aj špenát a probiotiká 
Tekutiny 
Poradne zdravia 
Svetový deň tuberkulózy 
Poradňa na odvykanie od fajčenia 
Nebezpečný úpal 
Svetový deň bez tabaku – 31. máj 
 
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 
Radón v pôdnom vzduchu – prečo sa sleduje, mapy radónového rizika 
Infekcie horných ciest dýchacích 
Chemické faktory v pracovnom prostredí 
Ako správne obúvať deti 
Pitná voda – stav zásobovania pitnou vodou v okrese Topoľčany 
Svetový deň zdravia 
Hluk v pracovnom prostredí 
Svetový deň mlieka – Mlieko na našom stole 
Svetový deň bez tabaku – Quit and Win 
Dusičnany v pitných vodách 
 
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. 
 
Poradňu pre odvykanie od fajčenia  za prvý polrok 2008 navštívili 4 klienti. Každému 
klientovi sme pri vstupnom vyšetrení stanovovali množstvo CO vo výdychu  Smokerlyzerom, 
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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 – služby poradne využívajú 6 klienti. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
Do 31.12.2008 sme v poradni zdravia  vyšetrili 276 klientov – biochemické vyšetrenie 
Reflotronom, meranie TK, antropometrické merania. Klientom sme podľa aktuálneho stavu 
a realizovaných  vyšetrení určili skóre rizika KVCH, v indikovaných prípadoch sme 
doporučili ďalšie sledovanie a kontrolné vyšetrenie v poradni zdravia.  

 
V teréne, za štandardných podmienok, sme v súvislosti s určením kardiovaskulárneho rizika  
skríningovo  vyšetrili 63 klientov. 
 
V mesiacoch február, marec a apríl   naša poradňa zdravia spolupracovala  s poisťovňou 
UNION  pri realizácii Dňa zdravia vo firmách: HEFRA Vráble,  Slovmedical Vrále, 
Decodom Topoľčany, RIBE Nitra, Tukový priemysel Nitra, PENAM Slovakia a.s. NIPEK 
a HYZA Topoľčany. 428 zamestnancom sme  merali cholesterol, krvný tlak s následným 
zdravotno - výchovným poradenstvom a distribúciou zdravotno-výchovných materiálov. 
Meranie malo veľkú odozvu u zamestnancov daných organizácií a poisťovne v ňom plánujú 
pokračovať aj v nasledujúcom roku.  
 
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 2008  bolo vyšetrených v poradni 276 
klientov a v teréne, mimo Poradne zdravia, za vopred stanovených štandardných podmienok 
63 klientov. 
Zdravotný stav obyvateľov analyzujeme hodnotením dát a výstupov v programoch: 
Test zdravého srdca 
Sledovanie výživového stavu vybraných skupín populácie 
program CINDI 
 
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: 
 
HIV/AIDS...............ZŠ Škultétyho....... 2 prednášky................. 58 žiakov 
Drogy......................ZSŠ T. Vansovej... 2 prednášky................. 48 študentov 
Alkohol...................ZSŠ T. Vansovej... 8 prednášky................. 150 študentov 
Zdravá výživa..........ZŠ Hollého Ty...... 5 prednášok................. 132 žiakov 
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Fajčenie...................SZŠ Ty.................. 2 prednášky................. 70 študentov 
Fajčenie...................SZŠ T. Vansovej... 2 prednášky................. 56 študentov 
Fajčenie.....................cirkevné gymnázium..1 prednáška..............34 študentov 
AIDS......................SOŠ Továrnická.......2 prednášky...................48 študentov 
 
Prednášky odprednášal: MVDr. Lisák.  
  
Zdravotno-výchovné  akcie: 
 
11.4.2008 – v rámci Svetového dňa zdravia,  pracovníci oddelenia v spolupráci s Ligou proti 
rakovine, pobočka Topoľčany, pripravili na námestí v Topoľčanoch, v miestnej galérii, Deň 
narcisov- meranie TK, telesného tuku, antropometrické merania, merania spirometrom 
a smokerlyzerom,  poradenstvo a  distribúciu zdravotno-výchovného materiálu. Vyšetrených 
64 ľudí.  
 
Pracovníčky poradne aktívne spolupracovali s pobočkou SČK v Topoľčanoch pri 
organizovaní a zabezpečení súťaží I. pomoci v termínoch : 
29.4.2008 - súťaž I. pomoci žiakov  I. stupňa ZŠ     
28.5.2008 - súťaž I. pomoci žiakov špecializovaných škôl 
 
2.6. a 4.6.2008 – na dvoch stredných školách v meste / Stredná zdravotnícka škola a Združená 
stredná škola T. Vansovej/ prednášky o rizikách fajčenia  a súčasne prebiehalo meranie TK. 
Vyšetrených 126 študentov a učiteľov. 
 
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 
 
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 
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• 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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A. OBLASŤ HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV za rok 2008 

 
Úlohy 
1. Zabezpečiť v súlade s novou legislatívou nezávislý  a objektívny výkon štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín boli vykonávané podľa ročného plánu 
úradnej kontroly potravín zamerané na dodržiavanie platných právnych predpisov 
a vychádzajúce z aktuálnej situácie v regióne. Z 1 092 zariadení spoločného stravovania bolo 
kontrolovaných 501 prevádzok a v nich vykonaných 791 kontrol. V 140 zariadeniach 
podliehajúcich úradnej kontrole potravín bolo kontrolovaných 81 prevádzok a v nich 
vykonaných 141 kontrol. V rámci odberu vzoriek bolo vykonaných 116 kontrol 
v zariadeniach , kde je gestor úradnej kontroly príslušný orgán regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy. Pri posudkovej činnosti na základe žiadosti bolo vykonaných   119 
kontrol v zariadeniach, kde nie je vykonávaná úradná kontrola potravín orgánom verejného 
zdravotníctva. 
V oblasti rozhodovacej činnosti bolo vydaných 339  rozhodnutí a 28 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 bežného dozoru v stravovacích zariadeniach sa usmerňujú prevádzkovatelia 
o zásadách racionálnej výživy a o požiadavkách na dodržiavanie podmienok na zabezpečenie 
výroby zdravotne bezpečných potravín. V druhom polroku 2008 sa realizoval projekt 
Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie. V rámci úlohy 
bolo vyšetrených 80 klientov podľa stanovených parametrov. Úloha bola zaslaná gestorovi 
spracovania RÚVZ Poprad. V rámci úlohy bolo počas Dní zdravia v Trnave v júni 2008 
záujemcovia usmerňovaní o racionálnej výžive, o zmene stravovacích návykov a životného 
štýlu. 
 
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 
V sledovanom období bolo odobratých 1688 vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenie 568 
bolo v zhode s požiadavkami legislatívy. Z toho bolo odobratých 300 vzoriek (n=5, t.j.1 500 
vzoriek), z toho 33 pätíc  nezodpovedali požiadavkám PK SR a nariadeniu ES 2073/2006, išlo 
o prekročenie ukazovateľov -  E.coli, koliformné resp. Enterobacteriacae. V päticových 
vzorkách bol vyšetrených bolo vyšetrených v jednej vzorke u 106 vzoriek aj chemické 
ukazovatele Na chemické parametre bolo vyšetrených 122 samostatných vzoriek potravín.  51 
vzoriek (n=1)  bolo vyšetrených na mikrobiologické a chemické ukazovatele a 15 vzoriek len 
na mikrobiologické ukazovatele, 2 vzorky nezodpovedali požiadavkám PK SR.. Bola to 
odložená vzorka žemľovky z večere v zariadení spoločného stravovania MEDO spol. s.r.o, 
Vrbové, ul. Zigmundíka 297, v ktorej bola izolovaná salmonella enteritidis, z ktorej bola 
spôsobená epidémia ochorenia salmonelózou u stravníkov. Zároveň boli vyšetrené vajcia, 
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z ktorých bola žemľovka so snehovou penou pripravená, v nich bola kultivačne potvrdená 
salmonella enteritidis. Na chemické parametre zodpovedali. V jednej vzorke nátierky z Nivy 
bola izolovaná Listéria monocytogenes vo všetkých vzorkách pätice. Následnou kontrolou bol 
odobraný aj syr Niva, ten však zodpovedal požiadavkám nariadeniu ES 2073/2006.    
 
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 bolo odobratých 9 vzoriek 
potravín pre malé deti a zaslaných na vyšetrenie podľa plánu úradnej kontroly v SR v druhom 
polroku 2008.  Vzorky vyhovovali Nariadeniu komisie (ES) č. 1881/2006 ktorým sa 
ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách. Na 
vyšetrenie reziduí pesticídov boli odobrané 3 vzorky a zaslané na ÚVZ SR.  Výsledky neboli 
doručené. Na cielené mikrobiologické vyšetrenie boli odoslané na ÚVZ SR 3 vzorky (n=5) 
mliečnej výživy, ktoré zodpovedali požiadavkám PK SR.  Na vyšetrenie dusičnanov a 
dusitanov bolo odobraných 62 vzoriek ostatných potravín na výživu dojčiat a malých detí 
s obsahom mrkvy a listovej zeleniny z lekární a distribučnej  siete. Hodnoty dusičnanov boli 
vyhovujúce, pri monitoringu dusitanov boli zisťované hodnoty  menej ako < LOD, LOD = 
15,95 mg/kg.   
Vo 24 vzorkách bolo vyšetrené kadmium v hubách, v bylinných čajoch a vo výživových 
doplnkoch hodnoty zodpovedali požiadavkám PK SR. Obsah dusitanov a dusičnanov bol 
vyšetrovaný v 50 vzorkách balenej pitnej, minerálnej a pramenitej vody. Všetky výsledky boli 
vyhovujúce. Balená pitná, minerálna a pramenitá voda bola tiež vyšetrená na obsah ťažkých 
kovov Hg, Pb, Cd,  Ni, As a Mn a iné kontaminanty v 50 vzorkách, 2 vzroky nezodpovedali 
pre zvýšený obsah Pb a Mn 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 bola zaslaná na nadriadený orgán v stanovenom termíne, 
správa za celý rok bude zaslaná do 12.01.2009.  
 
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 tunajšieho úradu nebolo poslané hlásenie z dôvodu výskytu škodlivých 
výrobkov a potravín do RAPID Alert systému. V rámci hlásenia sme preverili v distribučnej 
sieti došlé informatívne oznámenia, výrobky v sieti neboli zistené. 
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 V rámci RAPEX bolo 17 hlásení a v našom regióne bol preverený výskyt 56 škodlivých 
kozmetických výrobkov. Výskyt týchto výrobkov v  predajniach nebol zistený a  v rámci 
sledovania bolo vykonaných 84 kontrol.  
 
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  
Do ISUVZ sa aktualizuje databáza registrovaných potravinárskych zariadení. Priebežne sa 
zadávajú výsledky úradných kontrol a výsledky vyšetrenia potravín do ISUVZ. Databázu 
registrácie nových potravinárskych zariadení gestorujú dve pracovníčky, ostatné 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 
 
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 tohoto 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 8 účastníkov.  

Ukazovatele monitorovania problematiky: 
• Monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov sme realizovali v základnej 

poradni podpory zdravia u 847 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. 
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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. 

• 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. 
Zabezpečujeme výpožičky videofilmov a DVD. 

• 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 roku 2008 využilo poradňu prevencie 

751



drogových závislostí  60 klientov, čo činilo 70 návštev. Poradňu na odvykanie od 
fajčenia navštívilo celkom 96 klientov. Na základe TZS bolo vyšetrených 86 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. 

 
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, Dňa diabetikov, Dňa kardiakov a Dňa respirikov 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“ v spolupráci s odborom PPL, Union 
poisťovňou , VŠZP a PZS.   

Definícia cieľa: Priebežne vytvárať zdravé sociálne, ekonomické a environmentálne životné 
podmienky. Každý jedinec má právo žiť v prostredí, ktoré pozitívne ovlyvňujú 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 
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HIV/AIDS a chorôb STD) sme ovplyvňovali zníženie výskytu a ďalšieho šírenia 
pohlavne prenosných nákaz. 

• Poradňa prevencie HIV/AIDS - celkovo bolo konzultovaných 220 klientov, ktorým 
bola poskytnutá základná informácia o infekcii HIV a jej predchádzaní a spôsobe 
vyšetrenia na anti-HIV protilátky. Na anti–HIV protilátky boli vyšetrených  21 
klientov. Všetky vyšetrenia boli negatívne. Počet konzultovaných telefonickou linkou 
pomoci AIDS bol  50 klientov. Aktuálne zistené nové poznatky na poradni sú 
prezentované zdravotno-výchovnými materiálmi (letáky, plagáty, postery, panely), 
prednáškami a príspevkami do tlače a masmédií. 

 
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 
prehliadkách 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 edukčno-intervenčných programov pre obyvateľov vedúcich k vyššej 
informovanosti o rizikových faktorov 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 (Gym – fit!, Na kolesách proti rakovine).  
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• V rámci rozširovania a zefektívňovania pohybových aktivít sme vypracovali projekt 
zameraný na rozšírenie činností v rámci poradne optimalizácie pohybovej aktivity, 
ktorého realizácia by mala prispieť aj k realizácii skupinových cvičení. Poradenstvo 
o telesnej aktivite bolo poskytnuté 476 klientom, z čoho poradňu navštívilo 219 
klientov doporučených zo základnej poradne.  

 
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:  
- I. gymnastický deň v rámci projektu Gym-fit! 
- Európsky informačný prieskum o zdraví u obyvateľov v našom regióne  
- Vzdelávanie - e-learning v primárnej zdravotníckej starostlivosti 

      - Škola zdravého srdca   
 
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 – pod heslom „Medzinárodný deň sanitácie“ 
- 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 proti zneužívaniu drog  
- Svetový deň seniorov 
- Deň kardiakov 
- Deň diabetikov 
- Týždeň boja proti drogám 
- Nefajčiarsky deň 
- Deň boja proti 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. 
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5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory 
zdravia a preventívnych programov podpory zdravia 
Pokračujeme: 
- v plnení Akčného programu CAF 

      - bol zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy STN ISO   
9001:2000 a ukončený certifikáciou. 

 
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 v počte 100 študentov a pre 9.ročníky 
základných škôl v počte 100 žiakov a pre SOU tiež v počte 100 študentov. 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 
- 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. 

  
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“  
- „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 verejné zdravotníctvo na roky 2007-2010. 
- Plníme plán úloh verejného zdravotníctva vyplývajúci z harmonogramu vypracovaného 
ÚVZ SROV. 

 
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. 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIA FAJČENIA 
 
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.  
- Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov. 
- Quitline - telefonické poradenstvo pri odvykaní od fajčenia. 
V roku 2008 sme vykonávali poradenstvo v poradni prevencie drogových závislostí 
a odvykanie od fajčenia s cieľom diagnostiky fajčenia (Fagerstromov dotazník, analýza 
vydychovaného vzduchu prístrojom MICRO CO), ulohou bolo zmeniť chovanie fajčiara, 
navrhnúť adekvátnu metódu zanechania fajčenia.  
 
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 a 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 (Gym – fit!) a distribúciou zdravotno-výchovného materiálu 
 
2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej 
výživy. 
Spolu s krajskou metodičkou pre školské stravovanie sa zúčastňujeme porád s vedúcimi 
predškolských a školských stravovacích zariadení a konzultujeme zásady zdravej výživy, 
resp. nové trendy vo výžive detí. Nabádame ich k tomu, aby do jedálnych lístkov častejšie 
zaraďovali ovocie a zeleninové šaláty. V rámci výkonu ŠZD sledujeme, či sú v školských 
zariadeniach spoločného stravovania dodržiavané odporúčané výživové dávky 
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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. Niektoré školy sú 
zapojené aj do školského mliečneho programu, ale ich počet s porovnaním s I. polovicou roka 
2007 klesá. Na viacerých školách sa v tomto roku začali využívať automaty na mlieko, 
v ktorých si deti môžu zakúpiť rôzne ochutené mlieka. 
 
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 roka, najmä však v letných mesiacoch. Tiež 
upozorňujeme na to, aby deťom bola namiesto sladených nápojov podávaná pitná voda, ktorá 
je pre uhasenie smädu najideálnejšia. 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. 
V I. polroku 2008 sme sa zúčastnili európskeho školského prieskumu o alkohole a drogách 
u študentov vysokých škôl ( ESPAD ). Koordinátorom prieskumu bol doc. PhDr. Alojz 
Nociar, CSc., pracovník Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. 
Štatistikom ŠÚ SR bola vybraná reprezentatívna vzorka vysokoškolských študentov. 
V Trnave bola vybraná Univerzita sv. Cyrila a Metoda – Filozofická fakulta. Anonymný 
dotazník vyplnilo spolu 70 študentov. 
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.  
 
D. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU  A  PREVENCIE  FAJČENIA  

 
1. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
 

Priebežne v rámci štátneho zdravotného dozoru je  kontrola zameraná aj na 
dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov.  Pri výkone kontroly v rámci ŠZD sa priebežne 
kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov a mesačne sa podávajú hlásenia na 
ÚVZ SR o výkone kontroly a uložených sankciách za celý úrad. 
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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  
č. OE/6264/2008 zo dňa 23.7.2008. 

O kontrole očkovania detskej populácie v stanovených ročníkoch narodenia boli vopred 
písomne informovaní očkujúci pediatri na 57 ambulanciách okresov Trnava, Piešťany a 
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 97,9%  (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0%.  
               Piešťany od 99,3%  (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0%.                            
               Hlohovec od 97,1% (základné očkovanie novorodencov proti TBC ) do 100,0 %. 

   Dunajská Streda od 99,3 % (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0   
   %, 

               Senica  od 97,1 % (základné očkovanie novorodencov proti TBC) do 100,0 %, 
               Skalica  od  97,6% (základné očkovanie proti TBC )  do 100,0 %,  
               Galanta od 99,1 % (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 
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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) 
V týždni od 21. do 25. apríla 2008  bol  Svetovou  zdravotníckou  organizáciou 

(WHO) vyhlásený pre euroregión týždeň imunizácie - European Immunization Week – EIW . 
V rámci aktivít EIW boli na RÚVZ Trnava zrealizované televízne vstupy v rámci  
regionálnych televízii a napísané články o význame očkovania pre zdravotný stav populácie 
do regionálnej tlače.   

 
Výsledky kontroly očkovania v Trnavskom kraji -  k 31.87.2008 
 
 Očkovanie proti DTP, VHB  a HIB                                                                                   
 
Základné očkovanie proti  diftérii, tetanu, pertussis ( DTP) a vírusovej hepatitíde B  
Očkovanie v ročníku narodenia 2006 sa vykonalo v jednotlivých okresoch Trnavského kraja 
na 99,9% (okresná zaočkovanosť sa pohybovala od 99,8 % v okrese Skalica a Piešťany cez 
99,9% v okresoch  Galanta a Dunajská Streda do 100,0 %  v  okresoch Trnava , Hlohovec a 
Senica). 
Z celkového počtu 4994 detí bolo zaočkovaných  4990, t.j. 99,9%,  z toho 66,8% bolo 
zaočkovaných kombinovanou vakcínou s celulárnou pertusickou zložkou a 33,2% 
kombinovanou vakcínou s acelulárnou zložkou.   

     Z celkového počtu 4994 detí v tomto ročníku  neboli očkované 4 deti. Pre dočasnú 
kontraindikáciu 2 deti ( 1 x operácia srdcovej chyby, 1 x  EPI). Z iných dôvodov nebolo 

očkovanie vykonané u 2 detí (1 x nedostavenie sa na očkovanie, 1 x odmietnutie 
očkovania ). 

 
Prvé preočkovanie proti diftérii, tetanu a pertussis – ročník narodenia 2004                      
                                                                                                                                    
      Z celkového počtu  5033 detí  bolo preočkovaných 5022 detí, t.j. 99,8 %,  v tomto ročníku 
sa okresná zaočkovanosť pohybovala od 99,2 % v okrese Galanta cez 99,7% v okrese Senica 
do l00,0 % v okresoch Trnava  a  Dunajská Streda. 
Trivakcínou D.T.P / D.T.COQ bolo zaočkovaných   91,6 % detí, trivakcínou INFANRIX 
8,2% detí a bivakcínou D.T.VAX  0,043 % detí .   
Nezaočkovaných v tomto ročníku bolo 11 detí z iných dôvodov (2x pobyt mimo SR, 7x 
rómske deti a 2 x dosťahovanie neočkovaných detí). 
 
Druhé preočkovanie proti diftérii, tetanu a pertussis – ročník 2001                                       
 
       Z celkového počtu  4621 detí  bolo zaočkovaných 4617  t.j.  99,9 %.  
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od 99,7% v okrese Galanta a Hlohovec do 
100,0% v okresoch Piešťany, Senica , Skalica a Dunajská Streda. 
Trivakcínou D.T.P./D.T.COQ bolo zaočkovaných 94,0 % detí, trivakcínou INFANRIX 5,9 % 
detí  a bivakcínou D.T.VAX  0,02 % z celkového počtu detí. 
Preočkovanie nebolo vykonané u 4 detí.  Z dôvodu dočasnej kontraindikácie neboli očkované 
2 deti( 1 x EPI , 1 x alergia +znížená imunita)  a 2  deti neboli očkované v rámci iných 
dôvodov  
( 2 x odcestovanie do zahraničia). 
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Tretie preočkovanie proti tetanu ročníky narodenia  1994                                                     
Z celkového počtu 6139 žiakov bolo v ročníku narodenia 1994 očkovaných 6130, t.j. 99,9%.  
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od 99,8% v okrese Dunajská Streda do 
100,0% v okrese Hlohovec a Skalica.  
Neočkovaných bolo 9 žiakov. Pre trvalú kontraindikáciu nebolo očkované 4 detí (1x 
Hodgkinova choroba, 1x reumatoidná artritída, 1 x imunodeficientný stav, 1 x maskulárna 
dystrofia). Pre  dočasnú kontraindikáciu neboli očkované 3 deti ( 1 x autoimunitné ochorenie 
pečene, 1 x uveitída, 1 x reumatoidná artritída),  v rámci iných dôvodov  -  pobyt v zahraničí 
nebolo očkovanie vykonané u dvoch detí.  
        
Základné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze ročník 2006                                       
 
Z celkového počtu 4868 detí bolo BCG vakcínou zaočkovaných 4788  detí, t.j. 98,4 % . 
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od 97,1 % v okresoch Hlohovec,  Senica  - do 
99,3% v okrese Dunajská Streda  a Piešťany. 
Celkovo nebolo zaočkovaných 80 novorodencov. Pre trvalé kontraindikácie neboli očkovaní 
2 novorodenci vzhľadom na  dg: 1 x srdcová vada, 1 x vrodená vývojová vada GIT . Pre 
dočasné kontraindikácie nebolo očkovaných 57 detí (34x prematúrny novorodenec, 6 x 
exangvinačná transfúzia, 3 x vrodená vývojová chyba moč. ciest, 2 x vrodená srdcová vada, 2 
x dlhodobo choré deti, 2 x komplikácie pri pôrode, 2 x operácia srdca ,  1 x lymfadenitída, 1 x 
matka HBsAg pozit., 1 x abstinenčný sy – matka drogovo závislá, 1 x dysplázia pľúc, 1 x 
syfilis, 1 x trombóza brušnej aorty) .  Pre iné dôvody nebolo očkovanie vykonané u 21 detí 
(11x nedostavenie sa na očkovanie, 9x mimo SR, 1x rómske dieťa). 
 
Preočkovanie tuberkulín negatívnych detí       
 
V ročníku narodenia 1995 bolo z celkového počtu 5551 detí 4156 tuberkulín negatívnych. 
BCG vakcínou bolo očkovaných 4156, čo tvorí 100,0%.  

 
V ročníku narodenia 1996 bolo z celkového počtu 5604 detí 4322 tuberkulín negatívnych detí.   
BCG vakcínou bolo očkovaných 4322 čo  tvorí 100%.  

 
Očkovanie adolescentov proti vírusovej hepatitíde         
 
Ročník narodenia 1996 s celkovým počtom 5555 detí bol zaočkovaný na 99,8%. Tromi 
dávkami bolo zaočkovaných 5334 adolescentov, dvoma dávkami 194 a jednou dávkou 15. 
V tomto ročníku sa okresná zaočkovanosť pohybovala od 99,6% v okresoch Trnava a Galanta 
do 100,0% v okresoch Hlohovec, Senica a   Skalica.  
Nebolo zaočkovaných 12 adolescentov, z nich 4 pre trvalú kontraindikáciu (1 x juvenilná  
idiopatická artritída, 1x DMO, 1x reaktívna atropatia a 1x Reiterov syndróm. Pre dočasnú 
kontraindikáciu nebolo očkovanie zahájené u 3 adolescentov (2x alergia, 1x anémia). 5 
adolescentov nebolo očkovaných v rámci iných dôvodov ( 3 x rómske dieťa , 1x pobyt mimo 
SR a 1 x  sociálny prípad). 
 
Základné očkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde                                                        
 Očkovanie 4994 detí  v ročníku narodenia 2006 sa vykonalo vakcínou PRIORIX na 99,8%.       
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala od 99,5 % v okrese  Galanta  do 100% v okresoch 
Hlohovec a Senica.  
Očkovanie nebolo vykonané u  8 detí. Dôvodom trvalej kontraindikácie u 1 dieťaťa  bola  
myeloblastická leukémia.  4 detí neboli očkovaných pre dočasnú kontraindikáciu (1x EPI, 1 x 
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chronická granulomatóza, 1 x operácia, 1 x susp. juvenil. artritída). V rámci iných dôvodov 
neboli očkované 3 detí (1x nedostavenie sa na očkovanie, 1x odmietnutie očkovania,1x pobyt 
mimo SR ). 
  

Očkovanie 5051 detí v ročníku narodenia 2005 sa vykonalo vakcínou PRIORIX na 
99,7%. 
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od 99,4 %  v okrese  Galanta do 100,0% 
v okresoch  Skalica a Hlohovec.  
Nezaočkovaných bolo 14 detí. Dôvodom trvalej kontraindikácie u 7 detí bola 3 x DMO,  3 x 
onkologické ochorenie, 1 x srdcová vada. Jedno  dieťa nebolo zaočkované v rámci dočasných 
kontraindikácií z dôvodu operácie srdcovej chyby. 6 detí nebolo zaočkovaných pre iné 
dôvody (3 x rómske dieťa, 2 x odmietnutie očkovania a 1x pobyt mimo SR).              
  
Preočkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde v 12. roku života                                    
 
Preočkovanie 5555 detí z ročníku narodenia 1996 sa vykonalo na 99,8 %  vakcínou 
PRIORIX. 
Okresná zaočkovanosť sa pohybovala v rozpätí od  99,6 % v okrese Galanta  do 100,0% 
v okresoch  Piešťany a Hlohovec.  
Neočkovaných bolo 12 detí. 5 detí pre trvalú kontraindikáciu (1x DMO, 1x juvenilná  
idiopatická artritída, 1 x reaktívna artropatia,  1x Reiterov syndróm, 1x tumor mozgu). 3 deti 
neboli očkované pre dočasnú kontraindikáciu (1x ulcerózna kolitída, 1x alergia 
a 1x chronická tonzilitída).  4 deti neboli očkované  pre iné dôvody (1 x mimo SR, 2 rómske 
deti a  1x sociálny prípad). 
      
Preočkovanie proti detskej obrne.                                                                              
        

Zo  6139 detí v ročníku narodenia 1994 bolo očkovaných 99,9%. Vakcínou 
IMOVAX POLIO bolo zaočkovaných 64,7% detí a vakcínou DULTAVAX 35,1% detí. 
V jednotlivých okresoch bola proporcia očkovaných v okrese Senica 99,7%-ná až 
100,0%-ná v okresoch Hlohovec a Skalica.  

Preočkovanie nebolo vykonané u 9 detí. Z   trvalých kontraindikácií ( 4 x) sa 
vyskytli :  1 x Hodgkinova choroba, 1x reumatoidná artritída, 1x imunodeficientný stav, 
1x muskulárna dystrofia). 3 deti neboli preočkované  1 x  pre autoimunitné ochorenie 
pečene, 1 x pre uveitídu, 1 x pre reumatoidnú artritídu v rámci dočasných 
kontraindikácií. 2 deti neboli očkované pre iné dôvody (2 x pobyt v zahraničí).   
 
Očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti vírusovej hepatitíde B                                 
 
 Z celkového počtu 5137 zdravotníckych pracovníkov (ďalej ZP) podliehajúcich očkovaniu 
 bolo zaočkovaných tromi dávkami 4466 ZP, t.j. 86,9 %. 
 
Najnižšia okresná zaočkovanosť  bola v r. 2007 evidovaná v okrese Galanta 73,7%,  najvyššia  
v okrese Skalica  96,2 % .  
 
 
Očkovanie študentov zdravotníckej školy, nadstavby a FZ a SP TU proti VHB               
 
SZŠ v Trnavskom kraji sú v mestách Trnava, Dunajská Streda a Skalica. 
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 Z celkového počtu 597 študentiek I. – IV. ročníka denného štúdia SZŠ bolo v sledovanom 
období zaočkovaných 526 študentiek  t.j. 88,1 %, všetky boli očkované tromi dávkami 
vakcíny.  Z celkového počtu 160 študentov nadstavby SZŠ v Trnave bolo v sledovanom 
období zaočkovaných 157 študentov, t.j. 98,1 %, všetci boli zaočkovaní 3 dávkami vakcíny. 
Z celkového počtu 159 poslucháčov I. – V. ročníka  FZ a SP  TU v Trnave bolo 
zaočkovaných 135 poslucháčov, čo predstavuje 84,9 %,všetci boli zaočkovaní tromi dávkami 
vakcíny.  
 
Očkovanie novorodencov HBsAg pozitívnych matiek                                                         
Ku dňu 31.8. 2008 bolo z ročníka narodenia 2008 zaočkovaných 20 novorodencov HBsAg 
pozitívnych matiek, z toho 11 detí bolo k danému dátumu zaočkovaných tromi dávkami a  9 
dvoma dávkami vakcíny proti VHB . Všetkým 20 novorodencom  bol simultánne podaný 
hyperimúnny globulín. 
Z ročníka narodenia  2007 bolo evidovaných 20 novorodencov  HBsAg pozit. matiek, ktorí 
boli  zaočkovaní tromi dávkami vakcíny proti VHB. HBIG bol aplikovaný 18 novorodencom.   
V okrese Trnava jedno dieťa HBsAg pozitívnej matky z ročníka narodenia 2007 nebolo 
očkované HBIG vzhľadom na ekonomické problémy zdravotníckeho zariadenia. V okrese 
Dunajská Streda  taktiež jedno dieťa   HBsAg pozitívnej matky z ročníka narodenia 2007 
neočkované HBIG z dôvodu jeho nedostupnosti. 
      
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 283 pacientov 
(v r. 2007 - 231 pacientov) – z toho  205 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 kontaktov osôb infikovaných VHB a ďalších 
osôb                                                                                                            
    
Kompletné očkovanie kontaktov osôb infikovaných VHB sa od zavedenia očkovania v roku 
1990 do 31.8.2008 vykonalo u 1199 osôb – z toho kontaktov chorých na VHB bolo 675  
a kontaktov nosičov HBsAg bolo 524. 
 
      Kompletné očkovanie ďalších osôb proti VH B sa od zavedenia očkovania v  r. 1990 do 
31.8. 2008 vykonalo celkom u 1742 osôb – z toho 677 bolo chovancov zariadení pre MPM, 
283 zamestnancov  MPM,  401 pracovníkov upratovacích čiat a 381 z kategórie iných osôb 
(DZS, DD okrem zdrav. pracovníkov, práčovňa, pracovníci odd. dopravy a správy FN 
Trnava, vodiči sanitných vozidiel) . 
 
Iné druhy očkovania u detí do 15 rokov života                                                                      
V sledovanom období bolo zaočkovaných celkom 18355 detí, čo predstavuje nárast 
v porovnaní s rokom  2006 o 45,3% ( celkový počet očkovaných detí v roku 2007 bol 10 049 
).  
-  Vakcínou Act Hib boli zaočkované 2 deti,   

   -  Proti KENC bolo zaočkovaných  spolu 3214 detí,      
-  Proti chrípke bolo zaočkovaných spolu 6316  detí,  
-  Očkovanie proti VH A sa vykonalo u 729  detí, 
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-  Očkovanie proti VH B sa vykonalo u 271 detí,  
-  Očkovanie  VHA + VHB sa vykonalo u 392 detí, 
- Proti meningokokovej meningitíde bolo očkovaných 192 detí, 
- Proti infekciám vyvolaným S. pneumoniae bolo zaočkovaných 6747 detí, 
- Proti infekciám papilomavírusom bolo očkovaných 297 dievčat, 
- Proti infekciám rotavírusom bolo očkovaných 164 detí, 
- Proti varicelle bolo očkovaných 31 detí. 
 
Očkovanie proti chrípke v kolektívnych  zariadeniach                                                       
V sledovanom období sa vykonalo očkovanie vakcínou FLUARIX, VAXIGRIP a 
INFLUVAC spolu u 3010 osôb umiestnených v kolektívnych zariadeniach. Zaočkovanosť 
z celkového počtu 3822 osôb umiestnených v kolektívnych zariadeniach bola 78,8 %.  
(V roku 2007 bola zaočkovanosť proti chrípke u osôb umiestnených v kolektívnych 
zariadeniach 76,0 %.) 
 Podľa vekových skupín sa očkovanie proti chrípke vykonalo nasledovne: 
 
           Vo vekovej skupine  0-5 ročných bolo zaočkovaných 60 detí, t.j. 70,6 %  z celkového 
počtu 85 detí z tejto vekovej kategórie. 
           Vo vekovej skupine 6 – 14 ročných  detí  bolo zaočkovaných  114 osôb, t.j. 75,5 %  
z celkového počtu 151 detí z tejto skupiny. 
           Vo vekovej skupine 15 – 19 ročných  bolo zaočkovaných 137 osôb  (74,5 %) 
z celkového počtu 184  osôb tejto vekovej kategórie. 
 Vo vekovej skupine 20 – 59 ročných sa z celkového počtu 1030 osôb zaočkovalo 825, 
čo tvorí 80,1%. 
           Vo vekovej skupine osôb starších ako 60 rokov  bolo z celkového počtu 2372 osôb 
zaočkovaných 1874  t.j. 79,0 %. 
 
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. 
 
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. 
 
Zadávaním údajov o nových a prehodnotených pracoviskách s vyhlásenými RP, počte 
zamestnancov, rizikových faktoroch atď. do programu ASTR vedieme evidenciu rizikových 
prác za región Trnava (okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec).  
V rámci ŠZD sledujeme pracovné podmienky zamestnancov, vykonávanie objektivizácie 
rizikových faktorov, používanie OOPP, realizáciu opatrení na zníženie rizika, výsledky 
a intervaly preventívnych lekárskych prehliadok a pod. Upozorňujeme zamestnávateľov 
hlavne na potrebu prehodnotenia pracovných činností zaradených do 4. ktg rizika, resp. na 
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potrebu realizácie opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci 
vykonávajú rizikové práce 4. ktg.  
V termíne od 01.01.2008 – 31.12.2008 bolo vydaných 21 nových rozhodnutí o zaradení 
pracovných činností do rizikových prác, 7 rozhodnutí o rizikových prácach bolo zrušených a 
23 bolo prehodnotených 
 
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 2008 sme vykonali celkovo 116 previerok zameraných na činnosť podľa NV 
SR 355/2006 Z.z. v organizáciách, kde sa používajú nebezpečné chemické faktory. Previerky 
boli vykonané v priemyselných podnikoch – 47, na činnosť ochrannej dezinfekcie a regulácie 
živočíšnych škodcov – 2, v poľnohospodárskych organizáciách - 38, v lekárňach - 4, 
v predajniach - 15, na nakladanie s NO - 10. Pri previerkach sa sledovalo skladovanie 
nebezpečných chemických látok a prípravkov, odborná spôsobilosť pracovníkov, spôsob 
evidencie jedov, vypracovanie prevádzkových poriadkov, podmienky predaja, používanie 
OOPP, spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi.  

Bolo vydaných 7 povolení na používanie veľmi jedovatých látok a prípravkov.  
V rámci uvedenia priestorov do prevádzky boli posúdené priestory na prácu s jedmi, na predaj 
jedov,  prevádzkové poriadky pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi. Bolo 
vydaných 30 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 21 žiadateľov, bez skúšok 
pre 112 žiadateľov. 
Pre zamestnávateľov i zamestnancov sme poskytovali konzultácie, týkajúce sa práce 
s nebezpečnými chemickými faktormi. 
 

 
Štátny zdravotný dozor 

na pracoviskách s expozíciou  chemickým faktorom 
(NV SR č. 355/2006 Z.z.) 

P o č e t 

Celkový počet previerok 116 

Kontrolné listy 20 
 
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 roku 2008 v rámci ŠZD a na základe žiadostí bolo vykonaných 10 previerok 
pracovných postupov a technológií s použitím chemických karcinogénov a mutagénov. Bolo 
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vydaných  9 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky. 13 rozhodnutí bolo vydaných 
na manipuláciu s azbestom pri búraní stavieb. Spolu bolo vydaných 22 súhlasných rozhodnutí 
na manipuláciu s chemickými karcinogénmi a mutagénmi. 
Vedieme databázu organizácií, v ktorých sú zamestnanci vystavení karcinogénnym 
a mutagénnym faktorom a pracovným procesom  s rizikom chemickej karcinogenity. 
Aktívne vyhľadávame v rámci ŠZD pracovné postupy a technológie s použitím chemických 
karcinogénov a mutagénov a upozorňujeme zamestnávateľov na povinnosť mať prácu 
s danými látkami a prípravkami posúdenú od orgánu verejného zdravotníctva. 
V spolupráci s odborom OOHFP je možné vyšetrovať chromozómové aberácie v krvi 
zamestnancov pracujúcich v riziku chemických karcinogénov a mutagénov. 
 
 

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 10 

Kontrolné listy 4 
 
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. 
 
 V prvom polroku sme vykonali kontrolu uložených opatrení za účelom eliminácie 
psychickej pracovnej záťaže 3. kategórie u vedúceho výpočtového strediska Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. Niektoré opatrenia boli vykonané a dodržiavané, ostatné sú 
v procese realizácie. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže odboru objektivizácie 
a hodnotenia faktorov prostredia RÚVZ so sídlom v Trnave bolo dokončené, u pozície 
„pracovníčka biológie životného prostredia“ sa určila 3. kategória psychickej pracovnej 
záťaže. Podľa zistených skutočností sme organizácii zostavili odporúčania na elimináciu 
psychickej pracovnej záťaže. Žiadosť o posúdenie zaradenia riadiacich letovej prevádzky do 
kategórie rizikových prác sme postúpili Úradu verejného zdravotníctva MDPT SR. Iné 
rizikové práce z hľadiska psychickej pracovnej záťaže na RÚVZ so sídlom v Trnave 
neevidujeme. 
 Výsledky prieskumu informovanosti o škodlivom vplyve psychickej pracovnej záťaže 
boli prezentované na odbornom workshope „Ochrana zdravia pri práci“ v Trenčíne. Potvrdila 
sa nám potreba objektivizovať tento faktor práve pre ochranu a podporu zdravia 
pedagogických pracovníkov. V súvislosti so zmenou zákona č.355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ 
SR č.542/2007 Z.z. sa realizácia hodnotenia psychickej pracovnej záťaže vložila do 
kompetencie pracovných zdravotných služieb. Pre uskutočnenie nášho cieľa sa tak situácia 
skomplikovala, v súčasnosti stále hľadáme v spolupráci s ÚVZ SR možnosti, ako ho 
prakticky a efektívne realizovať.  
 V zmysle §11 písm. n) zákona č.355/2007 Z.z. sme sa rozhodli monitorovať problémy 
so spánkom u pracovníkov vrcholového manažmentu vo vzťahu k životným a pracovným 
podmienkam.  V súčasnosti prebieha prípravná fáza tejto úlohy.  
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 V druhom polroku sme posúdili Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže (ďalej len 
Hodnotenie) zamestnancov Faurecie Slovakia, s. r. o. OZ Seating Trnava, Prílohy 50, 919 26 
Zavar, vypracované pracovnou zdravotnou službou TeamPrevent s. r. o., Vajnorská 40, 832 
63 Bratislava. Keďže Hodnotenie nebolo dostatočné na posúdenie rizikových kategórií prác, 
po konzultácii s pracovníčkou PZS TeamPrevent sme sa dohodli na prepracovaní a ďalšom 
termíne predloženia Hodnotenia psychickej pracovnej záťaže. V stanovisku 
k prepracovanému Hodnoteniu sme skonštatovali, že ani jedna z hodnotených pozícií nespĺňa 
kritériá na určenie psychickej pracovnej záťaže ako zvýšenej.     
 V zmysle § 11 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. uskutočňujeme projekt „Mapovanie 
problémov so spánkom u pracovníkov vrcholového manažmentu vo vzťahu k životným 
a pracovným podmienkam“. V súčasnosti sa realizuje fáza zberu údajov a individuálne 
vyhodnocovanie dotazníkov jednotlivých respondentov, t. č. máme zozbierané údaje od 6 
respondentov z plánovaných 30. Všetkým šiestim bolo e-mailom zaslané vyhodnotenie nimi 
vyplnených dotazníkov. Projekt má byť podľa plánu ukončený v júni 2010.  
 
 

Štátny zdravotný dozor 
na pracoviskách s psychickou záťažou  

(NV SR č. 542/2007  Z.z.) 
P o č e t 

Celkový počet previerok 1 

Kontrolné listy 5 
 
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 sledovanom období sme prešetrovali 7 podozrení na chorobu z povolania z DNJZ. Dve  
ochorenia na dg. Sy canalis carpi v profesiách pracovníčka pri výrobe plachiet a robotníčka – 
ručné vkladanie cievok do elektromotorov boli priznané ako choroba z povolania. Ďalších päť 
prešetrení sa týkalo zamestnankýň organizácie PCA Slovensko. Išlo o diagnózy 
tendovaginitída flexorov prstov rúk, sy canalis carpi a epicondylitídy. Závery o priznaní resp. 
nepriznaní profesionality zatiaľ nemáme k dispozícii.  
 
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 organizácii Hansol LCD Slovakia s.r.o., 
Voderady na štyroch pracoviskách: Office, Technické oddelenie, Pracovisko kvality 
a Vstupná kontrola.  
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Na týchto pracoviskách pracuje spolu 88 zamestnancov, z toho 29 žien. Minimálne 
požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami boli na väčšine 
pracovných miest dodržané. Na základe previerky môžeme konštatovať, že niektoré pracovné 
miesta nespĺňali úplne optimálne podmienky vybavenia a usporiadania pracoviska z hľadiska 
požiadaviek uvedených v NV SR č. 276/2006 Z.z. Pracovisko vstupnej kontroly nemalo 
zabezpečené denné osvetlenie, prirodzené vetranie a na pracovisko doliehal hluk z výrobných 
priestorov. Pracovisko taktiež nespĺňalo požiadavky na rozmery miestností a voľný priestor 
vzhľadom na počet zamestnacov pracujúcich na tomto pracovisku. 
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam boli organizácii uložené opatrenia.                
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 3 

Kontrolné listy 88 
 
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 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 
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 786 previerok, z toho bolo komplexných 252, zameraných na posúdenie 
prevádzok pre občanov so zdravotným postihnutím 45, rizikových prác 108, na prácu 
s chemickými faktormi 116, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi 10, v rámci 
kolaudačného konania 56, v rámci uvedenia priestorov do prevádzky 226, prešetrenie hlásení 
podozrení na chorobu z povolania 24, v rámci previerok so SIŽP 2,  na základe podnetov 15. 
 
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. a Vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. s cieľom zabezpečiť u všetkých 
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zamestnávateľov prostredníctvom týchto služieb dohľad nad pracovnými podmienkami a nad 
zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou. 
 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sme sa zamerali na zisťovanie, či má 
zamestnávateľ zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu v zmysle zákona NR SR č. 140/2008 
Z.z.,  a ak áno, či vlastnými odbornými zamestnancami, alebo dodávateľským spôsobom.  
Celkovo sme vykonali 431 previerok zameraných na zisťovanie zabezpečenia PZS. Z toho 
bolo 162 previerok v organizáciách, v ktorých mali zabezpečenú PZS dodávateľským 
spôsobom a v 269 prípadoch bolo zistené, že organizácie nemajú zabezpečenú PZS. 
Spolupráca s PZS-kami v našom regióne sa pomaly rozbieha, s niektorými viac, s inými 
menej. Dobrá spolupráca je s PZS, ktorú má zabezpečenú PCA Slovakia, hlavne pri 
prešetrovaní suspektných profesionálnych ochorení. S niektorými ďalšími PZS sme 
konzultovali zaradenie pracovníkov do kategórií rizika rizikový faktor ionizujúce žiarenie, 
s inými sme rokovali o problematike fyzickej a psychickej pracovnej záťaži.   
Pri výkone ŠZD sa zamestnávatelia často krát sťažujú na činnosť PZS, resp. na ich nečinnosť. 
Mnohé PZS svoju činnosť zamerali len na vykonávanie preventívnych lekárskych 
prehliadok, nevykonávajú hodnotenie stavu pracovných podmienok a faktorov pracovného 
prostredia. Viaceré organizácie zmenili PZS. PZS nemajú odborníkov na posudzovanie 
mikroklimatických podmienok, fyzickej a psychickej pracovnej záťaže, práce s bremenami, 
preto  organizácie požadujú hodnotenie týchto faktorov od nás. 
 
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 
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 prípade výskytu nadlimitných koncentrácií zdravotne významných ukazovateľov 
pitnej vody a bazénovej vody sa ukladajú opatrenia prevádzkovateľovi. V roku 2008 neboli 
realizované žiadne opatrenia.  
 
Úloha č. 3:  

Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
Monitoring kvality pitnej vody v spotrebisku sa vykonáva podľa nariadenie 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 15. 12. 
2008 bolo celkovo vykonaných 27 odberov v rámci PM a 127 odberov v rámci KM. V rámci 
ŠZD bolo vykonaných celkovo 39 odberov. 
 
V priebehu kúpacej sezóny roku 2008 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.  
 

768



Z kúpalísk v kúpacej sezóne 2008 bolo celkovo prevádzkovaných 7 zariadení :  
- kúpalisko Castiglione – Trnava 
- kúpalisko Slávia – 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 a Slňava Piešťany. 
Počas sledovania kvality vody určenej na kúpanie boli zistené nedostatky na kúpalisku EVA 
Piešťany – otvorenie zariadenia bez kladného posudku orgánu verejného zdravotníctva a bola 
udelená sankcia. V prípadoch zistenia prekročenia hygienických 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, 
prevádzkovú dokumentáciu, čistotu a vybavenosť zariadení. Celkovo bolo vykonaných 71 
laboratórnych odberov pre bazény  v rámci LTS 2008. 
 
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.  
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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. 
Podľa aktualizovaného plánu úradnej kontroly potravín na rok 2008 a upraveného na        
podmienky nášho úradu sa vykonávala  úradná kontrola v potravinárskych prevádzkach podľa 
kompetencií 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 a pri podozrení alebo po prijatí podnetu 
na výkon úradnej kontroly pri nedodržiavaní potravinovej legislatívy a prevádzkovej hygieny. 
Celkovo bolo vykonaných 278 úradných kontrol v potravinárskych výrobniach , maloobchode   
a v zariadeniach spoločného stravovania. Bola predložená záverečná správa z výkonu       
úradných kontrol za rok 2008. 
 
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“, na plnení úlohy „Sledovanie 
obsahu jódu v kuchynskej soli v SR“.   
 
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. 

Zamerali sme sa na skupinové poradenstvo v oblasti správnej výživy, ktoré sa             
uskutočnilo  pri spoločných terénnych výjazdoch  s pracovníčkami poradne zdravia.              
Podávali sme informácie občanom, ale aj  zamestnancom v potravinárskych             
prevádzkach o  zásadách správnej výživy, výživovej hodnote  potravín a poukazovali              
sme na nesprávnu výživu a na vznik civilizačných ochorení  /choroby srdca a ciev, 
pohybovej sústavy, diabetes, zhubné nádory.../. Individuálne poradenstvo             
v oblasti zdravej výživy bolo poskytnuté mailovou správou a telefonicky. 
 
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.   
       
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,              
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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 bol 
vykonaný vo všetkých potravinárskych prevádzkach s výrobou týchto potravín. Celkovo bolo 
vykonaných 35 kontrol v 10 prevádzkach . Kontroly boli zamerané na dodržiavanie zásad 
správnej výrobnej praxe, osobnú hygienu a prevádzkovú hygienu. Zdravotná bezpečnosť 
potravín bola kontrolovaná odberom vzoriek podľa vopred stanoveného ročného  plánu  na  
mikrobiologické vyšetrenie.  
Výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné  diétne použitie, 
 potravín pre dojčatá a malé deti a výživových doplnkov  sme zabezpečovali prostredníctvom 
odberu vzoriek podľa vopred vypracovaného harmonogramu. Kontroly boli zamerané na 
odber vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti na  zistenie mikrobiologickej kontaminácie, 
obsah gluténu v potravinách určených pre celiatikov, mikrobiologickú kontamináciu vo 
výživových doplnkoch. Správnosť označovania  bola skontrolovaná pri všetkých odoberaných 
vzorkách potravín.  
  
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. Na základe usmernenia ÚVZ SR na zabezpečenie 
jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2008 
a plánu odberu vzoriek sme uskutočnili v mesiaci máj odber 3 vzoriek zubných pást na 
stanovenie obsahu fluoridov a dietylglykolu. V mesiaci júl a november  bolo odobratých 9  
vzoriek kozmetických výrobkov na stanovenie konzervačných látok  a na mikrobiologické 
vyšetrenie. V mesiaci august sme vykonali odber 5 vzoriek na stanovenie farbív vo výrobkoch 
na farbenie vlasov. 
Všetky vzorky vyhoveli v požadovaných ukazovateľoch. 
Pri odberoch vzoriek bola uskutočnená kontrola v rámci ŠZD nad kozmetickými výrobkami 
zameraná na sledovanie podmienok  predaja a skladovania kozmetických výrobkov a 
správnosť ich označovania  a  dátumy minimálnej trvanlivosti.       
  
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. 
 Výkon úradnej kontroly nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné  diétne 
použitie,  potravín pre dojčatá a malé deti a výživových doplnkov  sme zabezpečovali 
prostredníctvom odberu vzoriek podľa vopred vypracovaného harmonogramu. Kontroly boli 
zamerané na odber vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti na  zistenie obsahu kontaminantov 
/dusičnany, dusitany, mykotoxíny, kumarín/a mikrobiologickej kontaminácie,  obsah gluténu 
v potravinách určených pre celiatikov a obsah ťažkých kovov vo výživových doplnkoch. 
Správnosť označovania  bola skontrolovaná pri všetkých odoberaných vzorkách potravín.  
V rámci týchto úloh, sme uskutočnili odber vzoriek zameraný na prítomnosť ťažkých kovov 
/kadmium/ vo vybraných druhoch potravín v zariadeniach spoločného stravovania.  
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9. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úrad. 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 zákonač. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.  
Viacročný Plán úradnej kontroly potravín bol rozpracovaný  na podmienky  okresu Veľký 
Krtíš  a je priebežne plnený.  
 
10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvat. 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. 
Na základe hlásení rýchleho výstražného systému pre potraviny a kozmetické výrobky       
sme vykonávali kontroly zamerané na zistenie prítomnosti škodlivých potravín alebo       
nebezpečných kozmetických výrobkov  v distribučnej sieti okresu Veľký Krtíš.   
O zistených skutočnostiach  a prijatých opatreniach sme zasielali správy na ÚVZ SR. 
 
C)   OBLASŤ PODPORY ZDRAVIA 
 
Úlohy: 
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 

- pripravili sme cyklus prednášok pre špeciálnu základnú školu   
      s prevahou rómskych detí. 

  
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. 
  
6. Priebežne  sledovať zdravotný stav obyvateľov SR v zmysle uznesenia vlády SR. 
Pripravujeme Správu o zdravotnom stave obyvateľstva okresu, ktorá bude predložená              
vedúcemu služobného úradu ÚVZ SR pravidelne každé tri roky, najbližšie              
k 30.8.2009. V poradni zdravia priebežne stanovujeme základné indikátory zdravia a rizikové    
faktory chronických ochorení obyvateľov okresu Veľký Krtíš. 
 
7. 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. 
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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. 
Úloha sa plní priebežne. Podporujeme vytváranie optimalizovanie 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 kontrolovaný aj zabezpečenie pitného režimu stravujúcej sa mládeže 
s dôrazom na zdravotne vyhovujúce nápoje. Vedúce školských jedální boli  na porade 
vedúcich školských jedální organizovanej Krajským školským úradom v Banskej Bystrici  
informované  o najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkoch zistených  pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru v súvislosti s požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť vyrábaných 
hotových pokrmov. 
Pre školy a školské zariadenia bol rozdistribuovaný edukačný materiál Združenia pre zdravie 
a výživu a Úradu verejného zdravotníctva SR – Zdravá výživa detí.   
 
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. 
      Na porade vedúcich školských jedální, organizovanej Krajským školským úradom 
v Banskej Bystrici boli poskytnuté informácie ohľadom platných legislatívnych predpisov 
v oblasti školského stravovania. 
 
3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci  školského 
stravovania. 
Úloha sa plní priebežne. Podporujeme realizáciu mliečneho programu na základných školách 
a v školských zariadeniach. V rámci porady vedúcich školských jedální za okres Veľký Krtíš 
boli vedúcim školských jedální poskytnuté  informácie o možnosti poskytovania pomoci na 
podporu spotreby mlieka a mliečnych  výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre 
žiakov s povinnou školskou dochádzkou. 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.  

 
4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov. 
 Úloha sa plní priebežne,  je realizovaná súčasne s úlohou č. 1. 
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Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sledujeme pitný režim žiakov a detí počas  celého 
pobytu v zariadení,  pitie zdravotne vyhovujúcich nápojov a spôsob ich   
podávania.V školských bufetoch je kontrolovaný predaj nealkoholických nápojov so  
zameraním na zákaz predaja nápojov s obsahom kofeínu a chinínu podľa vyhlášky  MZ SR č. 
527/2007 Z.z. 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. 
 
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. 
 
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 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. 
 
E)  POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA 

 
Úlohy: 
3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií. 
Na základe hlásení inštitúcií oprávnených na kontrolu dodržiavania tohto zákona              
monitorujeme jeho dodržiavanie a každoročne ho vyhodnocujeme. 
 
4.  Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2008. 
Súťaž sme podľa pokynov zrealizovali – propagáciou a uverejnením prihlášok na               
www stránke úradu a v regionálnom týždenníku. 
 
5. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakových výrobkov. 
Jedna pracovníčka OPZ sa zúčastnila odborného vzdelávania v rozsahu 78 hodín               
a získala potvrdenie o absolvovaní odborného vzdelávania. 
 
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. 
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Vykonáva sa kontrola očkovania v ambulanciách pre deti a dorast  u všetkých         
zdravotníckych pracovníkov v okrese Veľký Krtíš. Následne sa vykonáva spracovanie 
výsledkov kontroly a vyhodnotenie celookresnej zaočkovanosti a plnení ostatných úloh 
Imunizačného programu  v okrese. 
          
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. 
V rámci ŠZD sa vykonáva kontrola v prevádzkach s rizikovými prácami. Jedná sa hlavne 
o rizikové faktory: hluk, nebezpečné chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory. 
Zamestnávatelia v spolupráci s PZS vypracovali prevádzkové poriadky a posudok o riziku pre 
jednotlivé nebezpečné faktory. 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.  
 
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. 
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            Za sledované obdobie neboli ukladané finančné pokuty. 
 
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 organizáciách 
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. 
 
H) OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Úlohy: 
1. Realizovať akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III 
(NEHAP III) s osobitným dôrazom na detskú populáciu. 
Pri riešení úlohy môžeme 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 predchádzajúcom roku bol zmapovaný výskyt kojeneckej 
alimentárnej methemoglobinémie v našom okrese v rokoch 1994-2006 a bol porovnaný 
s výskytom kojeneckej methemoglobinémie v ČR. Pokým nebude vybudovaný nový vodovod 
na zásobovanie obcí Poiplia pitnou vodou a bude existovať riziko /pitné vody s vysokým 
obsahom dusičnanov, zlá sociálna situácia rodín, ktoré nemajú dostatok finančných 
prostriedkov na zakúpenie balenej kojeneckej vody, nízka vzdelanostná úroveň niektorých 
občanov/ treba predpokladať 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 2008 nebol zaznamenaný výskyt kojeneckej 
methemoglobinémie v okrese V.Krtíš,  ale od  roku 2004  boli zaznamenané 2 prípady 
kojeneckej  alimentárnej methemoglobinémie. 
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom 
mapovania environmentálneho hluku.  
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 
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prípustné hladiny hluku bolo vtedy exponovaných 10 680 obyvateľov, z celkového počtu 14 
tis.obyvateľov. 
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. V roku 2008 bol pri tvorbe územného plánu obce Želovce 
a obce Záhorce navrhnutý obchvat  cesty II.triedy V.Krtíš – Slovenské Ďarmoty mimo obce. 
 
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 15 000 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 CELOSPOLOČENSKY 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. VÝSTAVBU ONESKORILO ZABLOKOVANIE 
PRÍSPEVKU 19,6 MILIÓNA EUR Z PREDVSTUPOVÉHO FONDU EÚ ISPA. 
EURÓPSKA KOMISIA PO ROKOVANÍ SO SLOVENSKOU VLÁDOU 
A KOREKCIÁCH V ZMLUVE S FRANCÚZSKOU FIRMOU VEOLIA, KTORÁ 
OVLÁDA STREDOSLOVENSKÚ VODÁRENSKÚ A PREVÁDZKOVÚ 
SPOLOČNOSŤ, PENIAZE NAKONIEC UVOĽNILA.  
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, spoľahlivosť 
existujúceho vodovodu a zníži sa doba zdržania vody v prívodných potrubiach. Počas 
prípravy projektu došlo k výraznému zvýšeniu jeho ceny. Pôvodný rozpočet 28 miliónov eur 
(asi 900 miliónov korún) zvýšila silnejúca koruna, dodatočné zmeny v projekte a tiež rast cien 
stavebných prác. Na jar v roku 2008 sa začala realizácia jedného z najrozsiahlejších projektov 
na juhu Slovenska. Výstavba vodovodu a nového prívodného potrubia od Ľuboreče do 
V.Krtíša pomôže odstrániť zlú kvalitu pitnej vody na vodovode HLF výmenou starého 
skorodovaného potrubia spôsobujúceho sekundárnu kontamináciu vody železom za nové 
potrubie. 
Problém dusičnanov v obciach bez verejného vodovodu je stále aktuálny a pokým nebude 
vybudovaný a sprevádzkovaný nový vodovod 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. 
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4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie. 
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 2008 bolo ku dňu 31.12.2008 odobratých 50 vzoriek vôd na 
kontrolný monitoring a 10 vzoriek vôd na preverovací monitoring.  V rámci ŠZD bolo 
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  2008  bol vykonávaný ŠZD nad vodami na 
kúpanie z umelých kúpalísk, v rámci ktorého bolo odobratých 9 vzoriek bazénových vôd na 
mikrobiologický a fyzikálno-chemický rozbor počas LTS z letných kúpalísk. Z Krytej 
plavárne vo V.Krtíši boli odobraté 4 vzorky vody na ŠZD. Výsledky ŠZD sú v dobrej 
korelácii s výsledkami predkladanými prevádzkovateľmi jednotlivých kúpalísk. 
 
5. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia 
a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia. 
            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 internetových stránkach. Začiatkom  roku 2008 bola na www stránke 
RÚVZ vo V.Krtíši aktualizovaná informácia o kvalite pitnej vody v okrese V.Krtíš podľa 
výsledkov rozborov v roku 2007. Od 15.6.2008 prostredníctvom Informačného systému pre 
vody na kúpanie informujeme  verejnosť o priebehu LTS 2008 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 2008 sa vykonával štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného 
stravovania, v predajniach kozmetiky. V okrese Vranov nad Topľou evidujeme v rámci 
štátneho zdravotného dozoru 245 zariadení. Z uvedeného počtu je 202 zariadení spoločného 
stravovania otvoreného typu a 34 zariadení spoločného stravovania uzatvoreného typu a 9 
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predajni kozmetických výrobkov. V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných  
429 kontrol. 
 V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobratých 19 vzoriek pitných vôd na 
mikrobiologické vyšetrenie a z uvedeného počtu nevyhovelo 11 vzoriek, čo predstavuje 
57,9% závadnosť. Chemický bolo vyšetrených 10 vzoriek pitných vôd, všetky vyhovovali. 
 V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobratých 86 vzoriek potravín 
a kozmetických výrobkov na mikrobiologické a chemické vyšetrenie. Z uvedeného počtu 
odobratých vzoriek 3 vzorky nevyhoveli po stránke mikrobiologickej a 1 vzorka nevyhovela 
senzoricky. 
 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, nedostatku 
pracovného náradia pri manipulácii s potravinami, zamestnávania pracovníkov bez odbornej 
spôsobilosti. Za zistené nedostatky boli uložené blokové pokuty v sume 32.200.- Sk v 27 
prípadoch.  
 V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo vydaných 8 zákazov v zmysle § 55 ods. 2 
písm. g) zák. č. 355/2007 Z .z. a  2 pokyny podľa zák. č. 355/2007 Z. z. na odstránenie 
zistených nedostatkov. 
 
 V rámci úradnej kontroly bolo v okrese Vranov n. T. v r. 2008 evidovaných 299 
potravinárskych prevádzok, v ktorých  bolo vykonaných 209 úradných kontrol. 
 Z potravinárskych výrobní a distribučnej siete bolo v rámci úradnej kontroly 
odobratých z domácej a zahraničnej produkcie 236 vzoriek. Z toho nevyhovelo 11 
vzoriek, čo predstavuje 4,7 % 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 10 sterov z prostredia z cukrárskej 
predajne, z ktorých nevyhoveli 2 stery zdravotným požiadavkám PK SR, čo predstavuje 
20 %závadnosť. 
 V rámci okresu je 101 potravinárskych zariadení zásobovaných z vlastných 
vodných zdrojov a 466 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 3.000.- 
Sk. 
 
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 2008 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 2008 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 2008 sa vykonávala úradná kontrola potravín nad zdravotnou bezpečnosťou 
epidemiologicky rizikových potravín – cukrárenské výrobky, lahôdkárske výrobky a 
zmrzliny.  
 V okrese Vranov nad Topľou evidujeme 4 cukrárske výrobne, 7 cukrárskych predajní, 
1 lahôdkársku výrobňu, 7 lahôdkárskych predajní,  6 výrobní zmrzlín a 5 predajní zmrzlín. 
Pri kontrolách v cukrárenských 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.  
 Odobratých bolo 44 vzoriek cukrárskych výrobkov, z toho 3 vzorky nevyhoveli, čo 
predstavuje 4,55% závadnosť. Závadná vzorka cukrárskeho výrobku bola vyrobená v 
cukrárskej výrobni iného okresu, na základe čoho sme informovali príslušné RÚVZ o jej 
závadnosti. 
 Z lahôdkárskej výrobne bolo odobratých 11 vzoriek, všetky vykázali zdravotnú 
bezchybnosť. Z lahôdkárskych predajní bolo odobratých 29 vzoriek, z toho 1 vzorka 
nevyhovela po stránke mikrobiologickej, čo predstavuje 3,45 % závadnosť. 
 Pri kontrolách predaja zmrzliny bol  zistený predaj zmrzliny po uplynutí doby 
spotreby, za čo bola uložená bloková pokuta v sume 1000.- Sk. Odobratých bolo 39 vzoriek 
zmrzlín, z toho 4 vzorky boli závadné, čo predstavuje 10% závadnosť. Odobratých bolo 10 
sterov z prostredia z 1 cukrárskej predajne, z ktorých 2 nevyhoveli zdravotným požiadavkám 
PK SR. V uvedenej cukrárskej predajni bolo nariadené generálne upratanie so sprievodnou 
dezinfekciou.  
 Z distribučnej siete sme odobrali 87 vzoriek dojčenskej a detskej výživy, z toho 58 
vzoriek domácej a 29 vzoriek zahraničnej produkcie na obsah dusitanov, dusičnanov, 
aflatoxínu B1, sumy aflatoxínu B1, reziduí pesticídov, patulínu a dusičnanu sodného 
vyjadreného ako NO3. Z odobratého počtu vzoriek 1 vzorka nevyhovela zdravotným 
požiadavkám PK SR po stránke mikrobiologickej. Všetky ostatné 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 je vykonávaný v zmysle zák. NR SR č. 
355/2007 Z.z. podľa jednotnej osnovy a plánov  kontroly priebežne počas celého roka.  
 V rámci ŠZD bolo v roku 2008 odobratých 17 vzoriek kozmetických výrobkov, z toho 
1 vzorka domácej produkcie a 16 vzoriek zahraničnej produkcie. Z uvedeného počtu boli 2 
vzorky odobraté na stanovenie akrylamidu a ftalátov, 3 vzorky na stanovenie dietylglykolu 
a fluoridov, 5 vzoriek na stanovenie parabénov, 4 vzorky vonnej kozmetiky na dôkaz 
a stanovenie alergénov a 3 vzorky detskej kozmetiky na dôkaz a stanovenie konzervačných 
látok. Všetky odobraté a vyšetrené vzorky vyhoveli zdravotným požiadavkám. 
 Nedostatky pri odbere kozmetických výrobkov v predajniach neboli zisťované. 
Výrobcu kozmetických výrobkov v okrese Vranov nad Topľou nemáme. 
 V rámci systému RAPEX sme mali 16 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 52 druhov kozmetických výrobkov. 
Žiaden z hlásených výrobkov sa v okrese Vranov nad Topľou nenašiel. 
 Sťažnosti na kozmetické výrobky sme v našom okrese nemali. 
 
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 2008 sme v rámci plnenia tejto úlohy odobrali z distribučnej siete okresu 
Vranov nad Topľou 87 vzoriek dojčenskej a detskej výživy, z toho 58 vzoriek  domácej a 29 
vzoriek zahraničnej produkcie na obsah dusitanov, dusičnanov, aflatoxínu B1, reziduí 
pesticídov a dusičnanu sodného vyjadreného ako NO3 - . Dusičnany a dusitany boli vyšetrené 
v 59 vzorkách.  
 Aflatoxín B1 bol vyšetrený v 3 vzorkách odobratých z distribučnej siete. Na 
stanovenie sumy aflatoxínu B1 boli odobraté 3 vzorky na laboratórne vyšetrenie. Na 
stanovenie patulínu bolo odobratých 5 vzoriek z distribučnej siete. 
 Všetky odobraté a vyšetrené vzorky dojčenskej a detskej výživy vyhoveli 
hygienickým požiadavkám PK SR. 
 Na vyšetrenie obsahu reziduí pesticídov v detskej a dojčenskej výžive bola 
z distribučnej siete odobratá 1 vzorka, ktorá pozostávala z 3 vzoriek o hmotnosti 1,5 kg a bola 
zaslaná na laboratórny rozbor na ÚVZ SR Bratislava. Odobratá a vyšetrená vzorka dojčenskej 
a detskej výživy vyhovela hygienickým požiadavkám PK SR. 
 Obsah dusičnanov bol vyšetrený v 3 vzorkách pokrmov rýchleho občerstvenia. 
Výsledky laboratórnych vyšetrení vo všetkých vzorkách vykazovali zdravotnú bezchybnosť.  
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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 2009 budú rozpracované do 25.1.2009.  

 
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 16 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 52 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. 

 
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 
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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 
 V marci 2008 sa zúčastnila 1 asistentka tématického kurzu na tému „Požiadavky na 
výkon úradnej kontroly potravín“.  
 V apríli 2008 sa zúčastnili 2 asistentky odborného seminára pre pracovníkov odd. HV 
v RÚVZ so sídlom v Košiciach, na ktorom odznelo 6 tém.  
 V septembri 2008 sa 1 VŠ zúčastnila vo vzdelávacom zariadení SZU Modrá - 
Harmónia  tematického kurzu v hygiene výživy – výkon úradnej kontroly.  
 V októbri sa 1 asistentka a  1 VŠ zúčastnili v RÚVZ so sídlom v Košiciach odborného 
seminára pre pracovníkov odd. HV k problematike materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami.  
 V októbri 2008 sa 1 VŠ zúčastnila v Tatrách druhého ročníka konferencie 
s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami a ich úradné kontroly“. 

 
D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
Úloha 
 
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“.  
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Činnosť oddelenia v tejto oblasti bola zameraná na: 
• vytváranie podmienok na zabezpečenie rozvoja školského stravovania (vrátane 
diétneho stravovania) s dôrazom na skvalitňovanie jeho činnosti  
Činnosť pracovníkov oddelenia HDaM na tomto úseku bola zameraná na zisťovanie úrovne 
stravovania a stanovovanie podmienok a opatrení na jeho zlepšenia. Pre poskytovane diétneho 
stravovania v školských zariadeniach boli stanovené špecifické podmienky pre jeho 
realizáciu, ktoré boli zároveň zapracované v prevádzkových poriadkoch a na základe ktorých 
musela byť pripravovaná a podávaná strava deťom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje takúto 
formu stravovania. Zavedením diétneho stravovania v školských stravovniach bola 
poskytnutá možnosť zaškolenia detí (a to hlavne predškolského veku), trpiacich poruchami 
stravovania. 

 
• poskytovanie informácií deťom a zapájanie detí do aktivít zameraných na 
prevenciu závislosti od alkoholu, tabaku a drog v školských zariadeniach 
V rámci plnenia  tejto úlohy  bola  činnosť zameraná  hlavne na  ovplyvňovanie  osvojovania 
si týchto tém u stredoškolskej mládeže prostredníctvom  prednášok a besied. 

 
• sledovanie vykonávania detského povinného očkovania u detí v predškolských 
zariadeniach 
Pracovníci oddelenia pri výkone ŠZD kontrolujú prihlášky detí pred nástupom do 
predškolských kolektívnych zariadení, v ktorých  v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - §24, odst. 7, 
musí byť aj údaj ošetrujúceho pediatra o tom, že dieťa, ktoré nastúpi do zariadenia, 
absolvovalo všetky povinné očkovania detí do 3 rokov veku života. Prihlášky detí, ktoré údaj 
o absolvovaní povinného očkovania neobsahujú, musia byť znovu preverené a doplnené 
údajom ošetrujúceho pediatra. 
 
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 
 

 V rámci tejto úlohy boli v mesiaci júl 2008 oddelením HDaM distribuované plagáty 
s témou „Dôležité živiny vo výžive detí“ všetkým detským ambulanciám, detským jasliam a 
materskému centru aj s krátkym listom so žiadosťou, aby tieto plagáty boli vyvesené 
v čakarňach detských ambulancií, detských jaslí a v materskom centre, a takouto formou 
upozornili mladú verejnosť  na osvojenie si správnych stravovacích návykov v detskom 
veku. Osvojenie si správnych stravovacích návykov v detskom veku sa považuje za jednu 
z najúčinnejších foriem prevencie chorôb podmienených nesprávnou výživou. Veríme, že aj 
touto distribúciou plagátov prispejeme k zníženiu kardiovaskulárnych ochorení, obezity, 
diabetu a osteoporózy. 
 
 V decembri 2008 za účelom zamyslenia sa  mladých ľudí nad svojím zdravím, nad 
tým, čo je pre ich fyzické a psychické zdravie škodlivé, uvedomovania si následkov svojho 
správania bola ÚVZ SR pod záštitou hlavného hygienika SR vyhlásená celonárodná literárna 
súťaž pre stredoškolákov na tému „ZDRAVIE  MLADÝCH  ĽUDÍ  MOJIMI  OČAMI“. 
Súťaž bola vyhlásená v zime, v období šk. r. 2008/2009 prostredníctvom zaslaných plagátov, 
kde boli uvedené všetky podmienky súťaže. Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl vo 
veku 14-19 rokov. Súťaž bude pokračovať v r. 2009. 
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3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečných výrobkov v rámci školského 
stravovania.   

 
 T: priebežne, vyhodnotenie za kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka 
 Z: vedúci oddelenia hygieny detí a mládeže 
 
 V niektorých  školských zariadeniach okresu Vranov nad Topľou sa realizuje tzv. 
„Školský mliečny program“.  
V šk. r. 2007/2008 bolo (podľa hlásení školských úradov v okrese) do realizácie Školského 
mliečneho programu (ide o program realizovaný podľa pokynu MŠ SR č. 1227/1999 - 4 zo 
dňa 30.7.1999) zapojených celkovo 11 základných škôl.  

Poznatky získané v rámci ŠZD v súvislosti so školským mliečnym programom ako 
(dodržiavanie dátumu minimálnej trvanlivosti, odborná spôsobilosť pracovníkov 
manipulujúcich s mliekom, vyhradenie chladiarenských zariadení na skladovanie mlieka, 
priestory, kde sa uskutočňuje predaj, resp. podávanie mlieka, druh podávaného mlieka 
z hľadiska dátumu minimálnej trvanlivosti, problémy s likvidáciou odpadu, neporušenosť 
obalov, plynulosť dodávky mlieka atď.), neboli v rozpore s ustanoveniami zákona č. 355/2007 
Z. z. a jeho vykonávacích predpisov. Jediným negatívom bola zvýšená záťaž na pracovníčky 
Školských jedálni, ktoré zabezpečujú predaj mlieka žiakom.  
Pozitívne môžeme hodnotiť to že, stúpa počet škôl a žiakov zapojených do školského 
mliečneho programu. 
 
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 

 
 Pitný režim je neoddeliteľnou súčasťou výživy vrátane regenerácie organizmu. Dobré 

zavodnenie (hydratácia) je nevyhnutné na zabezpečenie dokonalého rozdelenia tekutín 
v organizme, udržanie objemu krvi a funkcie obehového systému, udržanie stálej teploty krvi 
(a prevencie proti prehriatiu). Čím je organizmus mladší, tým citlivejšie reaguje na 
nedostatočný prívod tekutín. Pri športe alebo hre, v horúcom počasí a pri zvýšenej 
psychickej záťaži dochádza k významnejším stratám nielen vody, ale aj minerálnych 
látok a vitamínov rozpustných vo vode. 

 Na základe toho pracovníci oddelenia HDaM vykonávali v rámci štátneho 
zdravotného dozoru kontroly zabezpečenia pitného režimu v predškolských a školských 
zariadeniach. V predškolských zariadeniach je potrebné zo strany personálu zabezpečiť 
dostupnosť nápojov a nabádať deti prijímať tekutiny, nakoľko táto veková kategória je 
najviac ohrozená nedostatkom tekutín (nepociťuje smäd, resp. nevie dostatočne vyjadriť pocit 
smädu). Z tohto dôvodu sú deti najviac vystavené ohrozeniu dehydratáciou a s ňou súvisiacim 
vznikom rôznych poškodení zdravia. Pitný režim musí byť zabezpečený nielen počas 
podávania jedál, ale počas celého dňa. Pri jeho realizácií je potrebné dodržiavať požiadavky 
na manipuláciu s nápojmi a pohármi. Ak je v škole a školskom zariadení bufet alebo nápojový 
automat ich sortiment musí zodpovedať zásadám zdravej výživy a nesmie obsahovať najmä 
alkoholické nápoje a nápoje s obsahom kofeínu a chinínu.  

 
Pracovníci oddelenia HDaM pri výkone ŠZD v školských zariadeniach odporúčajú:  

- Najvhodnejšia na pitie je obyčajná pitná voda a to  preto, že neobsahuje nijaké 
prísady, ktoré by mohli prekážať pri uhasení smädu. Odporúčanými nápojmi 
pre deti sú nesladené sódové vody, ktoré neobsahujú kofeín a chinín. Ovocné 
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šťavy a mušty obsahujú ľahko stráviteľné ovocné cukry, vitamíny a minerálne 
látky. Preto ich tiež odporúčame. Potrebné je vyhýbať sa citrusovým šťavám, 
lebo môžu byť alergizujúce. Vhodné sú tiež rôzne zeleninové šťavy, ktoré je 
potrebné meniť. Minerálne vody poskytujeme len výnimočne, pričom ich treba 
vždy striedať. 

- Nie je správne brániť deťom piť vodu počas dňa. Nedostatok vody znižuje celkovú 
výkonnosť organizmu, podieľa sa na zníženej sústredenosti detí a v neskoršom veku 
môže spôsobovať aj problémy v škole. 

- Dobré je vytvárať 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. 
V rámci tejto úlohy bolo odprednášaných 9 prednášok, v ktorých dominovala téma „Alkohol, 
drogy a tabak“. V rámci tejto úlohy sa pri výkone ŠZD kontroluje dodržiavanie ustanovení 
zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov (likvidácia fajčiarní v školských zariadeniach, 
umiestnenie nápisov o zákaze fajčenia a kontrola dodržiavania  zákazu v priestoroch a v areáli 
zariadení). 
 
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 2008 nebol na našom RÚVZ realizovaný. 
 
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 37 
vzoriek vôd z  piatich rekreačných stredísk v RO Veľká Domaša (7 odberov) a bazénov 
novozriadeného areálu kúpaliska mesta Vranov nad Topľou (2 odbery).  
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 Laboratórne analýzy preukázali, že kvalita vody na kúpanie na rekreačných 
strediskách spĺňa požiadavky Vyhl. MZ SR č. 72/2008 Z. z..  
 Neboli prekročené medzné hodnoty sledovaných ukazovateľov. 
 V rámci monitoringu kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch bolo 
odobratých 71 vzoriek vôd. Kvalita vody spĺňala požiadavky NV SR č. 354/2006 Z.z.  
 
8. 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 2008 boli vykonané merania ekvivalentnej hladiny zvuku v dennom, večernom 
a nočnom čase v bytovej zástavbe, nachádzajúcej sa v blízkosti areálu Bukocel a.s. Hencovce.  
Z výsledkov jednotlivých meraní bolo zistené, že dochádza k prekročeniu ekvivalentnej 
hladiny zvuku.  
 Na základe týchto meraní RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou nariadil 
prevádzkovateľovi drevokombinátu opatrenie – znížiť ekvivalentnú hladinu zvuku na 
prípustné hodnoty v súlade s Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.   
 
9. 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 15 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.  
 Aj v roku 2008 sme pokračovali v plnení regionálneho projektu „Monitoring kvality 
pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov v  obciach okresu bez verejného 
vodovodu. V rámci monitoringu v roku 2008 bolo v obciach Ďurďoš, Prosačov, Babie, 
Radvanovce, Remeniny, Vavrinec, Detrík a Ruská Voľa odobraných celkove 24 vzoriek vody 
(z každej obce 3 vzorky) v rozsahu mikrobiologický a chemický (minimálny) rozbor + ťažké 
kovy. Výsledky monitoringu boli prekonzultované so starostami jednotlivých obcí.  
 
 Pred začiatkom a počas letnej turistickej sezóny 2008 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 novozriadeného 
areálu kúpaliska mesta Vranov nad Topľou.  
 Zverejňované boli aj výsledky laboratórnych analýz vzoriek vôd odobratých z prameňov 
mineralizovanej vody v obci Bystré, N. Kelča, Hermanovce a Pavlovce. 
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 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. 
10. 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 

 
 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).  
 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 11.06., 
25.06., 09.07., 23.07., 06.08., 20.08. a 03.09.2008 (neorganizovaná rekreácia). 
 Kvalita vody na kúpanie bola počas LTS 2008 sledovaná aj v bazénoch 
novozriadeného areálu kúpaliska mesta Vranov nad Topľou (organizovaná rekreácia). 
Celkove bolo počas LTS 2008 odobratých a vyhodnotených 37 vzoriek vôd na kúpanie 
s počtom 592 vyšetrení (analýz).  
 Vyšetrené vzorky vody zodpovedali požiadavkám platnej legislatívy.  
 V roku 2008 nebola sledovaná  kvalita vody umelých kúpalísk RAGLENG Pavlovce 
a bazén Hermanovce, nakoľko prevádzkovatelia týchto zariadení nepožiadali o uvedenie 
kúpalísk do prevádzky. 
 Dňa 7.10.2008 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. 2008 bolo odobratých z verejných vodovodov 71 vzoriek z toho 40 vzoriek 
bolo odobratých v rámci kontrolného monitoringu,  21 vzoriek bolo odobratých v rámci 
preverovacieho monitoringu, 4 vzorky boli odobraté v rámci štátneho zdravotného 
dozoru,  6 vzoriek bolo odobratých ako platená služba.  
 Kvalitu vody zo siete verejných vodovodov v roku 2008 hodnotíme ako stabilne 
dobrú.  
 
 Z verejných studní bolo odobratých 11 vzoriek (rómske studne), 9 vzoriek (verejné 
studne v RO Domaša), 2 vzorky (pramene v k.ú. mesta Vranov n/T) a v rámci plnenia 
regionálnej úlohy - bolo odobratých 27 vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov 
v obciach bez verejného vodovodu. Z prameňov mineralizovanej vody bolo odobratých 
27 vzoriek. 
 
11. Zaviesť informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia 
a zdravia pre potreby monitorovania vývoja a stavu environmentálneho zdravia 
 
T: 30.6.2008  
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Z: ved. odd. hygieny životného prostredia 
 

  V súčasnosti ešte nie je zavedený informačný systém pre potreby monitorovania vývoja 
a stavu environmentálneho zdravia. 
 
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 za rok 2008 
 
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 
Z: ved. odd. inf. epidemiológie 

 
Ochorenia, ktorým možno predchádzať očkovaním, u očkovaných osôb, sme nemali 
hlásené.  
2. Vyhodnotenie zaočkovanosti v okrese Vranov nad Topľou a plnenia ostatných 
úloh Imunizačného programu . 
 
 V mesiacoch september, október sa vykonala kontrola očkovania za obdobie 
1.9.2007 – 31.8.2008. Správa o kontrole a výsledkoch očkovania bola zaslaná v stanovenom 
termíne na ÚVZ SR. Výsledky očkovania v kontrolovaných ročníkoch narodenia sa 
pohybovali od 98,2% - 100,0% tak, ako je to nižšie uvedené. 
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-  r. nar.  2006 –   99,7% (DTP,Hib,VHB,POLIO) 
-  r. nar.  2004 –   98,4%   (DTP) 
-  r. nar.  2001 –   98,5%   (DTP) 
-  r. nar.  1994 –   99,7%   (DT) 
-  r. nar.  2007 –   98,3%   (TBC) 
-  r. nar.  1996 –   98,2%   (TBC – preočkovanie tuberkulín negatívnych detí) 
-  r. nar.  1995 –   98,8%   (TBC – preočkovanie tuberkulín negatívnych detí) 
-  r.  nar. 1996 – 100,0% (VHB - preočkovanie) 
-  r. nar.  2006 –   97,8%   (MMR)  
-  r. nar.  2005 –   99,5%   (MMR) 
-  r. nar.  1996  –  99,6%   (MMR) 
-  r. nar. 1994  –   99,7%   (POLIO - preočkovanie) 
-  r. nar. 2008   –100,0%  (deti HBsAg pozit matiek) 
-  r. nar.  2007   –  87,5%  (deti HBsAg pozit matiek -  1 dieťa neočkované, chyba  
-           malých čísel)  
- pracovníci v zdravotníctve VHB – 99,0%   
- dialýza – pacienti v príprave na zaradenie do programu   – 100,0% (VHB) 
- dialýza – pacienti zaradení do programu                           – 100,0% (VHB) 
- deti do 15. rokov veku – 3048 (rôzne druhy očkovania, 3,4 x viac, ako v r. 2007) 
- osoby v kolektívnych zariadeniach (CHRÍPKA)  – 83,6%  
(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 1.1.2008 do 31.12.2008              1236 osôb 
CHRÍPKA:     -„-    5007 osôb 
PNEUMO 23:    -„-      469 osôb 
Kliešťová encefalitída:   -„-        28 osôb 
IMOVAX DI TE    -„-    2023 osôb  
VHB      -„-       103 osôb 
VHA      -„-                           26 osôb 
Spolu           8892  osôb 

 
Pri kontrole vykonanej v tomto roku bola väčšia nespokojnosť pediatrov so 

zabezpečovaním vakcín, ako v predchádzajúcom roku, pretože dochádzalo často k 
výpadkom v dodávkach vakcín do lekární, najmä D.T.COQ, IMOVAX D.T. adult, 
ENGERIX B. Ďalším problémom, ktoré udávali lekárne, bolo krátenie množstva 
objednaných vakcín, čo spôsobilo neistotu očkujúcich lekárov, najmä pri predvolávaní  
pacientov na očkovanie, pretože si neboli istí, či budú mať dostatok vakcín pre 
predvolané osoby. 
  Jediným riešením problému z hľadiska epidemiológa je určenie organizácie, ktorá 
bude organizovať 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 
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očkovania a tým sa vytratí 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, ktoré 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. 
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 
 
G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
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 softverového programu ASTR. 
V priebehu roka 2008 sa aktualizovali údaje na základe zasielaných informatívnych správ 
zamestnávateľov o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a o opatreniach na ich zníženie. 
K 31.12.2008 boli výstupné zostavy ASTR zaslané na ÚVZ v Bratislave.  
 V okrese Vranov nad Topľou bolo k 31.12.2008 evidovaných 33 organizácií, ktorých 
zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Škodlivým faktorom je pri práci exponovaných 985 
osôb, z toho 131 žien. Najviac, 748 je exponovaných hluku, 404 prachu a 193 chemickým 
faktorom. Na mnohých pracoviskách sa kumuluje účinok niekoľkých škodlivých faktorov, 
napr. v drevovýrobách, kovovýrobách, na zváračských pracoviskách, či v autoservisoch. 
V priebehu roka 2008 boli vyradené z evidencie 3 pracoviská s výskytom rizikových prác, 
ÚKSUP Košice, Lomnica (chemický faktor agrochemikálie- 7 zamestnancov), Čokoládovňa 
Eva, Nižný Hrušov (hluk- 7 zamestnancov) a Drevovýroba Onder, Hanušovce nad Topľou 
(hluk- 4 zamestnanci). Do evidencie pribudli zamestnanci Kovovýroby Sidon, Poloviny 
(hluk+ 3 zamestnanci). V porovnaní s rokom 2007 došlo k poklesu počtu  evidovaných o 11 
osôb.  
 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 65 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 
a Inžinierske stavby (obaľovačka) Vechec. 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.  
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 Pri vykonávaní ŠZD na pracoviskách s rizikovou prácou sa používali aj 
kontrolné listy informovanosti zamestnancov. Spolu bolo použitých 65 dotazníkov, 
z toho na pracoviskách s chemickými faktormi 23 dotazníkov, na pracoviskách 
s expozíciou hluku 17 dotazníkov a na pracoviská so zobrazovacími jednotkami 25 
dotazníkov.  
 V okrese Vranov n.T. rizikovú prácu vykonáva 985 pracovníkov, z toho 131 žien.  
Za hodnotené obdobie sme vyhlásili rizikovú prácu v Kovovýrobe Sidon z titulu hluku 
v 3. kat. rizika a v MTH Remont, s.r.o. z titulu zváračských pevných aerosólov. V troch 
prípadoch sme vyradili práce z evidencie RP:  
 
  Na odstránenie zistených nedostatkov na pracoviskách s výskytom rizíkových  prác 
boli vydané 4 pokyny (MTH Remnont, s.r.o., Š-autoservis, Čemerné, Amido-exquisit, 
Herľanská 547, Vranov n. T. a Bukocil, Ing. Ocilka, drevovýroba Skrábske). Išlo 
o objektivizáciu faktorov pracovného prostredia (hluk a chemické faktory), zabezpečenie 
hodnotenia rizík so spracovaním posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov. 
  Nedostatky sa zisťovali aj v zlom hygienickom štandarde zariadení na vykonávanie 
osobnej hygieny zamestnancov a v technickom stave pracovných priestorov (MTH Remont, 
s.r.o., Vranov n. T. a Bukocil, drevovýroba Skrabské).  
 
2.1.2. Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov. 
 
Plnenie:  
 K dnešnému dňu bolo vydané jedno rozhodnutie – na predaj agrochemikálií 
v maloobchode včítane schválenia PP. V jednom prípade bol schválený PP pre prácu 
s chemickými faktormi pri profesionálnom použití – dezinsekcia a deratizácia v Poľnonákupe, 
a.s. Domica - prevádzka farma hydiny. Zníženie zdravotného rizika sme zaznamenali 
v stredisku ochrany rastlín - ÚKSÚP Lomnica Polovice - stredisko ochrany rastlín. 
V prevádzke sa znížila expozícia osôb chemickým faktorom na minimum (sezónna 
prevádzka)  došlo aj k úplnému vyradeniu veľmi jedovatých a jedovatých látok  pri 
postrekoch. V priebehu roka sa vykonávali kontroly v strediskách ochrany rastlín, 
situovaných v poľnohospodárskych družstvách: PD Ďurďoš, PD Hencovce, PD Kvakovce 
a Agrodružstvo Medzianky. 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 
dva prevádzkové poriadky pre prácu s chemickými faktormi: pre PD Kvakovce a ITES 
Vranov s.r.o., Čemernianska 137, 093 01 Vranov n.T. - distribučný sklad chemikálií.   
 Na odstránenie zistených nedostatkov bol pre Š- autoservis, Čemerné vydaný pokyn, 
týkajúci sa objektivizácie chemických faktorov pri povrchovej úprave áut a súčasne aj 
vykonanie hodnotenia rizík so spracovaním posudku o riziku a prev. poriadku. Uvedené bolo 
splnené a keďže výsledky neprekračovali povolené limity, pracovisko bude vyradené 
z evidencie rizikových prác. Okrem toho, v dvoch prípadoch boli uložené opatrenia na 
vypracovanie a schválenie prev. poriadku a posudku o riziku pre prácu s chemickými 
faktormi pre Roľnícke družstvo Kvakovce so sídlom v M. Domaši  a pre Agrodružstvo 
Medzianky.  
 Pri vykonávaní ŠZD na pracoviskách s chemickými faktormi bolo použitých 23 
kontrolných listov informovanosti zamestnancov. 
 
 

795



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 n.T. 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. 2008 sa spotrebovalo 115 ampuliek cytostatik, čo je oproti r. 2007 o 110 ampuliek 
viac. Dôvodom zvýšenia je nárast počtu pacientov liečených cytostatikami. 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 lymfocytoch). Posledné (z r. 
2007) neboli prekročené.  
 Vydali sa 4 rozhodnutia (oprávneným firmám) na likvidáciu materiálov obsahujúcich 
azbest  na území okresu. Nedostatky v danej veci neboli zisťované.   
 
2.1.4. Znižovanie psychickej pracovnej záťaže 
 
K 30.11.2008 v okrese nebola posudzovaná nadmerná psychická ani senzorická záťaž. 
 
2.1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z DNJZ a jednostranného zaťaženia  
 
Plnenie:  
 V roku 2008 sa prešetrovalo podozrenie na profesionálne poškodenie zdravia s dg. Sy. 
canalis carpi u bývalej zamestnankyne textilnej firmy M.I.S Slovakia s.r.o., Topľanská, 
Vranov n. T. Jedná sa o profesiu šička, vykonávanú dlhodobo cca 22 rokov. Doposiaľ existujú 
dôvody (na základe šetrenia zamestnancov RUVZ) pre príčinnú súvislosť ochorenia 
s vykonávanou prácou. Ochorenie nebolo doposiaľ uznané za chorobu z povolania.  
 
2.2  Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci 
so zobrazovacími jednotkami 
 
Plnenie: 

 
 V priebehu roka bolo posúdených 21 návrhov na uvedenie pracovísk so zobrazovacími 
jednotkami do prevádzky. Pri kontrolách týchto pracovísk sme pozornosť venovali najmä 
umiestneniu ZJ, priestorové podmienky na pracoviskách so ZJ, denné a umelé osvetlenie, 
mikroklimatické podmienky, požiadavky na pracovné miesto a jeho usporiadanie a na režim 
práce a odpočinku zamestnancov -  v zmysle NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Išlo 
prevažne o pracoviska (17), na ktorých pracujú zdravotne postihnutí pracovníci – tzv. 
chránené dielne a chránené pracoviska.  
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 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 27 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 
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. Expozícia hluku za pracovnú zmenu, vyjadrená normalizovanou 
hladinou hlukovej expozície napriek tomu prekračuje hornú akčnú hodnotu 85 dB 
u zváračov–zámočníkov, u kovoobrábačov aj u zámočníkov. Ak sa ani ďalšími opatreniami 
nepodarí znížiť hluk pod 85 dB, zamestnávateľ vypracuje návrh na zaradenie pracovných 
činností do evidencie rizikových prác. 
 V lakovni bolo v roku 2006 namontované nové odsávacie zariadenie. Koncentrácie 
toluénu a xylénov, namerané v pracovnom ovzduší lakovača boli výrazne nižšie, ako 
povolené limitné hodnoty (NEPEL). V roku 2008 bola vykonaná kompletná výmena filtrov na 
odsávacom zariadení. 
 Doposiaľ nebola vykonaná objektivizácia expozície zváračov pevnému aerosólu zo 
zvárania ani prachu z obrusovania zvarov. Spoločnosti bolo uložené vykonať objektivizáciu 
a posúdiť riziko poškodenia zdravia pri zváraní a obrusovaní.  
 
 V rámci Európskej kampane „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ a v rámci 
„Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ navštívili v dňoch 28. 
a 29.10.2008 kovovýrobu pracovníci oddelenia PPL a Poradne zdravia RÚVZ.  
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 Oddelenie PPL s vedením organizácie analyzovalo riziká práce, poukázalo 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 bude od 1.1.2009 zabezpečovať PZS.  
 
 Pracovníci Poradne zdravia vyšetrili a evidovali rizikové faktory biologické a faktory 
životného štýlu, ktoré sa spájajú s pravdepodobnosťou srdcovo-cievnych ochorení. Súbor 
tvorilo 39 vyšetrených, 35 mužov vo veku od 22 do 61 rokov a 4 ženy vo veku od 28 do 56 
rokov. 
 Výsledky vyšetrení ukázali, že zo skupiny 35 mužov 8 (t.j. 22,85%) malo hraničné 
hodnoty cholesterolu, ostatní mali cholesterol v norme. Nevyskytla sa ani jedna kritická 
hodnota cholesterolu. Dyslipoproteinémia prevažovala v skupine 45- 54 ročných. U žien sa 
vyskytla 1 kritická hodnota cholesterolu vo vekovej skupine 45-54 ročných, ostatní mali 
cholesterol v norme. 
 Z ďalších ukazovateľov bol sledovaný BMI. 15 mužov (14,3%) sa pohybovalo 
v pásme obezity, 19 mužov(54,3%) v pásme nadmernej hmotnosti a len 11 (31,42%) mužov 
malo normálnu hmotnosť. V skupine žien 2 trpeli obezitou, 1 mala nadmernú a 1 normálnu 
hmotnosť. 
 Najčastejším rizikovým faktorom zamestnancov bol vysoký krvný tlak. Žiaľ v každej 
vekovej skupine, s maximom u 45-54 ročných. Hypertenziu malo až 51,4% mužov. Tak isto 
polovica žien trpela hypertenziou. Záverom možno povedať, že najrizikovejšou skupinou boli 
45-54 roční zamestnanci. Z vyšetrených fajčilo len 5 a to menej ako 10 cigariet denne. Všetci 
konzumovali bežnú stravu, prevažne mäsitú. 
 Vyšetreným bolo poskytnuté poradenstvo podľa individuálnej situácie, zvlášť pri 
poruche lipidového a glycidového metabolizmu a hypertenzii. Efekt intervencie bude zrejmý 
pri nasledujúcej kontrole, naplánovanej v prvom polroku 2009. 

 
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 tomto programe monitorujerme a evidujeme rizikové faktory kardiovaskulárnych 
ochorení. 
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Školy podporujúce zdravie : 
 V rámci školského systému sme sa v tomto projekte v roku 2008 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: 
• ZŠ Kukučínova 26.2.  a 27.2.2008 – vyšetrenie 34 klientov. 
• ZSŠ A. Dubčeka 12.3.2008 – 23 klientov. 
• ZSŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou - 12.3.2008 sa konala súťaž zručnosti žiakov 

2. a 3. ročníka vo vyučovaných disciplínach. Pri tejto príležitosti si škola zaradila do 
programu aj besedu o zdravej výžive. 

• MŠ Kukučínova 14.4.2008 – 16 klientov. 
• HZOS vo Vranove nad Topľou  31.5.2008 – seminár koordinátorov prevencie 

drogových závislosti - vyšetrených 15 klientov. 
• ZŠ Lúčna 22.8. a 25.8.2008 – 36 klientov. 
• ZŠ Juh 21.11.2008 – 32 klientov. 
• Gymnázium Vranov nad Topľou 27.11.2008 – 21 klientov. 
 

Niekoľko aktivít sme realizovali  aj v rámci vzdelávania žiakov: 
• Vo februári to bola vedomostná súťaž o zdravom životnom štýle organizovaná 

v spolupráci s HZOS a Pedagogicko-psychologickou poradňou vo Vranove nad 
Topľou. Súťaž mala v programe vedomostný kvíz na tému drogy, výtvarnú súťaž 
a prednášku o zdravom životnom štýle. Súťažili študenti Gymnázia vo Vranove nad 
Topľou. 

• V ZŠ Vechec sa konala výtvarno-vedomostná súťaž  žiakov I. stupňa v oblasti 
zdravovedy, kde sme boli členkami komisie pri rozhodovaní o výsledkoch. 

 
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.  
Naším 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 pokračujeme plnením projektu „Sledovanie stavu výživy 
vybraných vekových skupín dospelej populácie“. Štvrtý rok sledujeme 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 : 
 V roku 2008 sme organizovali rozsiahlu zdravotno-výchovnú kampaň na podporu 
nefajčenia. Koncom apríla k Svetovému dňu bez tabaku sme realizovali 8. ročník súťaže 
„Prestaň a vyhraj“. 
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Kampaň sme spropagovali v regionálnych novinách článkom „Prestaň a vyhraj 2008“, 
oznamom v mestskom rozhlase, na webovej stránke RÚVZ, kde sme uviedli pravidlá súťaže, 
a názornou propagáciou – distribúciou plagátov do rôznych zariadení a na mestských 
verejných tabuliach ( ako vlastný edičný materiál). 3.7.2008 na pôde ÚVZ SR prebehlo 
vyhlásenie výsledkov súťaže „ Prestaň a vyhraj“. Tohto roku sa do súťaže na Slovensku 
prihlásilo len 370 súťažiacich, z toho 217 mužov a 153 žien ( pre porovnanie : 2006 súťažilo 
1055 prihlásených, 625 mužov a 430 žien ). Z hľadiska rozdelenia krajov bol najvyšší počet 
prihlásených z Banskobystrického kraja, na 2. mieste z Prešovského kraja a na 3. mieste z 
Košického kraja. Vranov nad Topľou mal 5 účastníkov, nevyhral nikto. Počet účastníkov vo 
všeobecnosti klesá.  
31.05.2008 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 zdravom životnom štýle (MUDr. Sládeková). Pracovníčky PZ 
vyšetrili 15 účastníkov seminára (chol. gluk. TK).  
 
 Pri príležitosti  Medzinárodného dňa bez fajčenia sme pripravili akciu „ Jablko za 
cigaretu“, ktorú sme v našom meste organizovali tretí krát. Tu sme sa naozaj riadili heslom 
„Pracujme všetci pre zdravie“. Do akcie sme zapojili aj študentov aj študentov z Gymnázia vo 
Vranove nad Topľou, pracovníkov RÚVZ iných oddelení a hlavne fajčiarov mesta Vranov 
nad Topľou. Akcia prebiehala 18. 11. 2008 od 9.00 – 12. 00 hod., na šiestich stanovištiach 
s najväčšou koncentráciou obyvateľstva, (Tesco, Kaufland, Ela Market, Vranovská 
nemocnica n. o., COOP Jednota a Obvodný úrad mesta Vranov nad Topľou).  
Členovia skupín formou oslovenia podávali základné informácie o negatívach užívania 
tabakových výrobkov, rozdávali letáky s protifajčiarskou tematikou a vymieňali jablká za 
cigaretu. Oslovených bolo 900 ľudí, rôznych vekových kategórií, cigaretu za jablko vymenilo 
188 fajčiarov. Aktivitou sme chceli podporiť veľkú protifajčiarsku kampaň, zmeniť smer 
životného štýlu fajčiarov, chrániť nefajčiarov. 
 
„Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“: 
 Vzhľadom na starnutie populácie v Európe sme venovali pozornosť aj podpore zdravia 
v skupine seniorov. Pracovníkom PZ sa nepodarilo realizovať navrhovaný projekt 
štandardným  spôsobom, ako bol predpísaný v metodickom pokyne (vrstovníckym pôsobením 
). Pri vzdelávaní seniorov v podpore zdravia sme absolvovali niekoľko výjazdov k dňom 
zdravia a besedovali sme so seniormi na želané témy (KVOCH, DM, osteoporóza, 
hypertenzia). V niektorých komunitách sme vyšetrovali aj cholesterol, glykémiu a TK. 
Meranie tlaku krvi sme spojili aj s kurzami samomerania TK. 
• Obecný úrad Soľ 29.2.2008 - v spolupráci s SČK sme organizovali stretnutie seniorov, 

ktorým sme vyšetrili cholesterol, glykémiu a TK (34 klientom) a poskytli cielené 
individuálne poradenstvo.  

• Klub dôchodcov Centrum Vranov nad Topľou 27.2.2008 - zorganizovali  sme besedu  na 
tému „Riziko cukrovky možno znížiť“, ktorú sme spojili  s meraním TK (14 klientov).  

• Klub dôchodcov Nižný Hrušov 16.9.2008 – v rámci akcie MOST vyšetrených 19 
seniorov. 

 
Týždeň seniorov: 
• V priestoroch HZOS vo Vranove nad Topľou 10.11. a 12.11.2008 – beseda o zdravom 

životnom štýle a zároveň vyšetrenie 15 členov Klubu dôchodcov Centrum a ZPCCH. 
• Klub dôchodcov Nižný Hrabovec 14.11.2008 – vyšetrili sme 27 seniorov (cholesterol 

glykémie, TK ). Vyšetrenie sme spojili s besedou o rizikách cukrovky. 
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• Klub dôchodcov RO  Vranov nad Topľou 16.12.2008 – vyšetrenie (cholesterol, glykémia 
a TK) 16 seniorov. 

 
Vyzvi srdce k pohybu :  
 Projekt sa tohto roku neplní, nasledujúca kampaň je v roku 2009. 
 
Materské centrá: 
 Jedným z cieľov novelizovaného NPPZ je aj zdravá rodina. Aby sme zefektívnili 
význam tohto cieľa, absolvovali sme výjazdy v Materskom centre Slniečko, kde sme 
vyšetrovali biologické rizikové faktory KVOCH 34 mamičkám. 
 Cieľom programu bolo vzdelávanie mladých matiek v oblasti zdravého životného 
štýlu, aby prenášali svoje návyky do výchovy dieťaťa i celej rodiny. Zdravá rodina je 
základom pre zdravú spoločnosť. Návštevy sme realizovali 18.6. a 2.7. 2008. 
 Informácie o zdravej životospráve, o zásadách prevencie detských úrazov a iné, sme 
poskytli aj v edičnom materiáli, ako príručnej pomôcke.   
 
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 a 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 : 
 
  „Deň otvorených dverí na RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou“ 
  „Prestaň a vyhraj 2008“ 
  „Obezita – problém viac než estetický“ 
  „Hypertenzia : neviditeľný nepriateľ“ 
  „Čítajte, čo pijete!“ 
  „Investujme do svojho srdca“ 
  „ Riziko cukrovky sa  dá znížiť, len o nej treba vedieť“ 
  „ Jablko za cigaretu“ 

 
4. Realizovať Program podpory zdravia znevyhodnených skupín populácie pripravený 
ÚVZ 
 Zdravotný stav a úmrtnosť špeciálnej skupiny obyvateľstva (Rómov) zatiaľ nebol 
systematicky sledovaný. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR 
CINDI: 

V programe CINDI sme sa zamerali na  monitoring a evidenciu biologických 
rizikových faktorov (cholesterol, glykémiu, triglyceridy, HDL a LDL - frakcie cholesterolu, 
výpočet aterogenných indexov, BMI a TK). Preventívne vyšetrenie sme poskytovali celej 
populácií, bez vekového obmedzenia a rajónnej príslušnosti. V roku 2008 sme zaznamenali 
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pozoruhodnú návštevnosť. 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. 
V sledovanom období sme realizovali                                      1 134 vyšetrení 
Počet klientov, ktorí navštívili poradňu zdravia                           975 
Prvý krát vyšetrených klientov                                                  658 
Kontrolne vyšetrených klientov                                                 476 
 
 V celkovej návštevnosti tvorili najpočetnejšiu skupinu 45-54 roční klienti. Prevahu 
mali ženy 768, pred mužmi 366. Najpočetnejšiu skupinu v kontrolných vyšetreniach tvorili 
55-64 roční klienti. 

V teréne, pri 38 výjazdoch, sme vyšetrili 672 klientov. 
 I keď sme každému klientovi vyhodnotili glogálne 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                                     71,3                             24,1                            4,6 
glykémia                                        84,4                              9,3                             6,3 
triglyceridy                                    91,2                              3,2                             5,6 
rizikový index I.                            54,4                               -                              45,6 
rizikový index II.                           71,6                               -                              28,4 
BMI                                               38,3                             37,4                            24,3 
WHR                                             78,5                              -                               21,5 
HDL cholesterol                            52,1                               -                              47,9 
TK/S                                              50,0                            31,0                           19,0 
TK/D                                             50,8                            32,8                           16,4 

 
Z tabuľky vyplýva, že 28,7% klientov potrebuje úpravu stravovacích zvyklosti pre 

normalizáciu cholesterolu, 15,6% klientov pre úpravu hladiny cukru.  Takmer 24,3 % klientov 
malo BMI v pásme obezity. Klientov s patologickými hodnotami (32 s hyperglykémiou, 30 
s hyperlipidémiou a 26 s hypertenziou) sme odoslali na odborné vyšetrenie a liečbu.  

Po komplexnom vyhodnotení rizika, Poradňa doporučuje klientom diétne usmernenie, 
a 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.  

 
7. Vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 Organizujeme v spolupráci s HZOS vo Vranove nad Topľou odborné semináre pre 
koordinátorov pre drogové, tabakové a alkoholové závislosti. 
 
E. POLITIKA  KONTROLY  TABAKU 
 
1. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe 
oznámení kontrolných inštitúcií 
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 Tohto roku sme realizovali súťaž „Prestaň a vyhraj 2008“. Do súťaže sa prihlásilo 5 
fajčiarov (3 muži a 2 ženy). V rámci Svetového dňa bez tabaku RÚVZ so sídlom vo Vranove 
nad Topľou realizoval niekoľko aktivít. V dňoch 28. – 30.5.2008 boli odbornými pracovníkmi 
RÚVZ vo Vranove nad Topľou vykonané kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o 
ochrane nefajčiarov v školách a školských zariadeniach, zariadeniach spoločného 
stravovania, cukrárňach, v zariadeniach sociálnych služieb a vo verejne prístupných 
priestoroch úradných budov a zariadení. 
Vykonaných bolo spolu 31 kontrol, z tohto počtu bolo v 1 prípade zistené porušenie 
zákona.  
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so sídlom vo Zvolene 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

804



A. OBLASŤ  HYGIENY   VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI   POTRAVÍN A   
KOZMETICKÝCH   VÝROBKOV 

 
Úlohy : 
1. Uplatňovať v súlade s novou legislatívou nezávislý a objektívny výkon ŠZD a ÚK 
potravín v spádovom území. 
 
V období od 1.1. – 31.12.2008 pracovníci oddelenia hygieny výživy  vykonali v rámci 
výkonu ŠZD 538 kontrol a 58 kontrol v rámci výkonu ÚK potravín. Kontroly sa vykonávajú 
priebežne podľa frekvencie kontrol vyplývajúcich z kategorizácie zariadení a podľa plánu 
kontrol.  
 
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 následné vyšetrenia boli vykonané 
v závodoch LIND, Krupina, PROMA      Zvolen, OP-TIM, Krupina, MRAMOR, Krupina. 
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, fenylketonurikov, diabetikov, 
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potravín pre dojčatá a malé deti a výživové doplnky a to podľa harmonogramu odberu vzoriek 
vypracovaného v zmysle Národného plánu úradnej kontroly potravín. 

  
Úlohu plníme priebežne podľa vypracovaného  plánu úradnej kontroly potravín. Do       
31.12.2008 sme odobrali celkom 564 vzoriek rôznych druhov potravín:  
Z toho epidemiologicky rizikových potravín bolo:                   
- 120 vzoriek zmrzlín z toho 13 vzoriek  nevyhovelo  požiadavkám  Výnosu č. 13 MP  a MZ 
SR č. 06267/2006- SL, ktorým sa vydáva hlava PK  SR upravujúca mikrobiologické 
požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie  
- 112 vzoriek cukrárskych výrobkov z toho 24 vzoriek nevyhovelo po stránke 
mikrobiologickej požiadavkám Výnosu č. 13 MP SR a MZ SR č. 06267/2006 - SL  
-  7 vzoriek výživových doplnkov, ktoré vyhovovali po stránke mikrobiologickej Výnosu   
č.13  MP SR a MZ SR č. 06267/2006 - SL  a po stránke chemickej na prítomnosť  
kontaminantov tiež vyhovovali 
- 21 vzoriek detskej a dojčenskej výživy, ktoré vyhovovali v sledovaných ukazovateľoch 
požiadavkám legislatívy 
- 28 vzoriek minerálnych vôd a pramenitých vôd, z toho 3 vzorky nevyhoveli po stránke 
mikrobiologickej  28. hlave PK SR  
-  52 vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia z toho 2 nevyhoveli po stránke 
mikrobiologickej 
-  10 vzoriek hotových pokrmov vyhovovalo po stránke mikrobiologickej požiadavkám 
legislatívy 
-  5 vzoriek mliečnych výrobkov vyhovovalo po stránke mikrobiologickej požiadavkám 
legislatívy 
-  36 vzoriek bylín a korenín vyhovovalo po stránke mikrobiologickej požiadavkám 
legislatívy 
-  13 vzorky omáčok vyhovovalo po stránke mikrobiologickej požiadavkám legislatívy 
-  51 vzoriek ostatných druhov potravín vyhovovalo po stránke mikrobiologickej 
požiadavkám legislatívy 
                           
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 2008 bol pre RÚVZ so sídlom vo Zvolene stanovený počet 
odobratých vzoriek v počte 17. V termíne do 31.12.2008 táto úloha bola splnená a to 
nasledovne: odobratých bolo 5 vzoriek kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným 
žiarením, vyšetrenie vzoriek vykonalo laboratórium RÚVZ Bratislava, hlavné mesto SR, 
pričom zistené množstvá UV filtrov vyhovovali požiadavkám prílohy č.7 k NV SR 
č.658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky. Súčasťou tejto 
úlohy bola aj kontrola označovania podľa odporúčania EK o účinnosti opaľovacích 
prípravkov 2006/647/ES, pričom u viacerých výrobkov sa na obale nenachádzali obrázkové 
piktogramy, ani značka UVA – piktogram. 
Ďalej boli odobraté vzorky zubných pást na vyšetrenie fluoridov v nich, vyšetrenie vzoriek 
vykonalo laboratórium RÚVZ so sídlom v Žiline, pričom vyhovovali požiadavkám  NV 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. 
V zmysle plnenia úlohy – farbivá v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov bolo 
odobratých päť vzoriek permanentných a dlhotrvácnych farieb na vlasy, pričom vyšetrenie 
vzoriek vykonalo laboratórium RÚVZ Bratislava, hlavné mesto SR s výsledkom, že zistené  
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koncentrácie farbív vyhovovali požiadavkám NV SR č.658/2005, príloha č.3 zoznam látok, 
ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené. V označovaní výrobkov neboli 
zistené nedostatky, na obale boli uvedené dôležité upozornenia.    
Štvrtou úlohou bolo sledovanie potenciálnych alergénov vo vonnej kozmetike. Odobraté boli 
štyri vzorky – a to dve vzorky ústnej vody, jedna vzorka vody po holení a jedna vzorka eau de 
parfum, natural spray. Vyšetrenie vzoriek vykonalo laboratórium RÚVZ Bratislava, hlavné 
mesto SR.  Tri vzorky vyhovovali požiadavkám NV SR č.658/2005 Z.z., prílohe č.3 zoznam 
látok, ktorých použitie je v kozmetických výrobkoch obmedzené. Zistené potenciálne 
alergény boli uvedené v zozname zložiek – ingredients (INCI) na obale výrobku. U jednej 
vzorky Colgate Plax Whitening – ústna voda bol zistený benzyl benzoát, so  zistenou 
hodnotou 0,00301 % hm. , avšak pri hodnote > 0,001 % bol výrobca povinný uviesť 
prítomnosť látky v zozname zložiek u výrobkov, ktoré sa nezmývajú, čo výrobca v tomto 
prípade neuviedol. Túto vzorku hodnotíme ako nevyhovujúcu z hľadiska označovania.   
 
5. Podieľať sa na sledovaní obsahu kontaminantov v zmysle harmonogramu odberu 
vzoriek  vypracovaného podľa Národného programu úradnej kontroly potravín. 

 
Úloha sa plnila  priebežne podľa ročného plánu úradnej kontroly rozpracovaného na 
podmienky RÚVZ so sídlom vo Zvolene.  
Na sledovanie obsahu dusičnanov  bolo v priebehu roka 2008 odobratých 60 vzoriek 
dojčenskej a detskej výživy, pričom všetky vzorky vyhovovali požiadavkám  Nariadenia 
komisie (ES) č.1881/2006, z 19.decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty 
obsahu niektorých kontaminantov v potravinách.  
Na monitoring obsahu dusitanov bolo v priebehu roka 2008 odobratých 60 vzoriek dojčenskej 
a detskej výživy, pričom u všetkých vzoriek  dusitany neboli zistené danou metódou – ND.   
Na sledovanie mykotoxínov a patulínu vo vzorkách dojčenskej a detskej výživy bolo 
odobratých päť vzoriek s výsledkom skúšok  -  nezistené danou metódou. 
Na kontrolu reziduí  prípravkov na ochranu rastlín u potravín určených pre dojčatá a malé deti 
boli odobraté dve vzorky  do laboratória RÚVZ ÚVZ, Trnavská cesta 52, Bratislava, doposiaľ 
nám výsledky týchto rozborov neboli doručené. 
Jedna vzorka prírodnej minerálnej vody - Gemerka bola zaslaná do laboratória ÚVZ SR 
Bratislava, pričom vyhovela v sledovaných ukazovateľoch prílohe č.1 dvadsiatej ôsmej hlavy 
PK SR.    
Na kontaminanty: Pb bolo vyšetrených 57 vzoriek 
                             Cd bolo vyšetrených 48 vzoriek 
                             Hg bolo vyšetrených 46 vzoriek           
 Na kontaminanty: NO3 ,  NO 2  bolo vyšetrených 60 vzoriek dojčenskej a detskej výživy 
     
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. do 31.12.2008 sme nezaznamenali výskyt zdraviu škodlivých výrobkov, 
ktoré by vyžadovali hlásenie v systéme RAPID ALERT, ani na základe hlásenia sme 
nevykonali žiadne kontroly. 31 cielených kontrol bolo vykonaných v súvislosti s podozrením 
na výskyt melamínu v mliečnych výrobkoch pochádzajúcich z Číny.  
                
7. Zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich ÚKP a ŠZD nad 
výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín a nad kozmetickými výrobkami podľa 
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požiadaviek čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 č. 882/2004 
o úradných kontrolách. 
 
V roku 2008 sa pracovníci oddelenia hygieny výživy zúčastnili nasledovných vzdelávacích 
akcií: 
1.) TK – požiadavky na výkon úradnej kontroly nad potravinami, ktorý sa konal na SZU 
Bratislava, dňa 12.5.2008 – zúčastnili sa dve pracovníčky oddelenia hygieny výživy. 
2.) TK – výkon úradnej kontroly, v dňoch 29.9 -30.9.2008, Modra Harmónia, jedna 
pracovníčka oddelenia hygieny výživy. 
3.) Kurz – príprava na výkon práce v zdravotníctve, v dňoch 27.10.-31.10.2008, SZU 
Bratislava, jedna pracovníčka oddelenia hygieny výživy. 
4.) TK – označovanie potravín, dňa 4.11.2008, SZU Bratislava, dve pracovníčky oddelenia 
hygieny výživy. 
5.) Odborno – vzdelávací seminár a pracovné stretnutie pracovníkov oddelení hygieny výživy 
RÚVZ Banskobystrického kraja, dňa 4.12.2008, tri pracovníčky oddelenia hygieny výživy.                  
           
C. OBLASŤ  PODPORY  ZDRAVIA 
 
Úlohy: 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov NPPZ na všetkých úrovniach spoločnosti na roky 
2006 - 2010 
 
Materské centrá 
 
Oslovili sme materské centrá, ktoré sme aktívne vyhľadávali v územnom obvode RÚVZ 
Zvolen. Matky na materskej dovolenke sa schádzajú len sporadicky v provizórnych 
priestoroch. Navštívili sme materské centrum „Mravček“ so sídlom v Hriňovej.  Z kapilárnej 
krvi sme 19 mamičkám vyšetrili základné biochemické ukazovatele (cholesterol, triglyceridy, 
glukózu), poskytli sme individuálne poradenstvo a zdravotno-výchovný materiál.  
Materské centrá svoje potreby saturujú odborníkmi z kuratívy – gynekológia, pôrodnice. 
Prebiehajú cvičenia pre ženy pod záštitou odborníčok v  priestoroch  ZUŠ Zvolen,  zamerané 
na jogu, kalanetiku a aerobic. 

 
Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo 
 
Pri plnení tejto úlohy dlhodobo spolupracujeme s klubmi  dôchodcov v spádovom území 
RÚVZ  Zvolen. 
Aktívne sa zapájajú najmä KD Bzovík, Jednota dôchodcov Lišov, KD Litava, KD Jalšovík,   
KD Krupina v spolupráci s ÚS SČK, KD Drieňovo. V r. 2008 sme vyšetrili 219 starších ľudí.     
Pravidelne nás oslovuje a žiada o vyšetrenia svojich  zverencov  Penzión Hontianske 
Moravce.  Ponúkli sme spoluprácu  domovom dôchodcov, no nie všetci majú záujem 
o ponúkanú spoluprácu.  
V KD Zvolen a KD Litava odzneli prednášky na tému „Životospráva v treťom veku“, ktorá 
bola  spojená s meraním tlaku krvi. 

 
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   
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spojené s názornou ukážkou techniky čistenia zubov, 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. Cielene bolo v roku 2008 vyšetrených 80 respondentov mužov a 
žien vykonávajúcich stredne ťažkú prácu v spádovej oblasti RÚVZ Zvolen. Vyšetrovali sme 
pracovníkov firmy Optim Krupina, Mramor  Krupina a Proma  Zvolen. 

 
Vyzvi srdce k pohybu 
 
Kampaň prebieha každý druhý rok,  pripravovali sme sa na jej realizáciu v roku 2009. 
Národný program prevencie  obezity 

 
Prevenciu neinfekčných chronických ochorení  i obezity uskutočňujeme pri skríningových 
vyšetreniach klientov v ambulancii poradne zdravia i pri výjazdoch do terénu. Vykonávame  
intervenčné aktivity pre konkrétnych rizikových klientov poradne zdravia. 
Všeobecne sa zameriavame na vyhľadávanie osôb v riziku, osoby s nadhmotnosťou 
a osoby s obezitou. Formou individuálneho poradenstva  zameraného na vyrovnaný 
energetický príjem a výdaj, pravidelnú pohybovú aktivitu a psychickú pohodu, 
behaviorálnymi metódami práce motivujeme klientov poradne k splneniu vytýčeného 
cieľa.  
 
CINDI program SR – SHAPE UP 
 
Zatiaľ prebiehala pilotná štúdia tohto projektu. RÚVZ Zvolen nebol do nej zaradený.  

 
2. Zabezpečiť zvýšenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu 
u vybraných skupín populácie eliminovaním rizikových faktorov zdravia  
 
RÚVZ Zvolen  nebol do riešenia tejto úlohy  zaradený. 
 
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 
rozširovaním informácií o zdravom spôsobe života, správnej výžive, potrebe vhodných 
pohybových aktivít, škodlivosti fajčenia a  užívania iných návykových látok. Obyvateľov 
informuje o aktuálnych, prioritných problémoch najmä srdcovo-cievnych ochorení, 
onkologických ochorení, úrazovosti.  
V spolupráci s regionálnou tlačou a rozhlasom propagujeme  aktivity RÚVZ Zvolen zamerané 
na zdravý životný štýl, správne stravovacie a pohybové návyky, odvykanie od fajčenia, 
drogové závislosti a iné. Už niekoľko rokov pracuje v RÚVZ so sídlom vo Zvolene  poradňa 
na odvykanie od fajčenia. Spolupracujeme so zriadenou protidrogovou komisiou na MsÚ 
Zvolen. 
Aktívna je spolupráca s ÚS SČK Zvolen a Krupina -  spolupracujeme pri organizovaní ich 
akcií, predovšetkým súťaží mladých zdravotníkov. Rozvíjame spoluprácu so zdravotnými 
poisťovňami, najmä pri monitorovaní rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení. 
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V spolupráci so základnými, strednými, vysokými školami, klubmi dôchodcov boli priebežne 
realizované bloky prednášok na tému fajčenie a zdravá výživa. Záujemcovia živo diskutovali 
a kládli konkrétne otázky. Na TU vo Zvolene informácie rozširujeme aj formou rozhlasového 
internátneho štúdia.  
 
V roku 2008 sa   uskutočnilo  44 výjazdov poradne zdravia do terénu, na ktorých bolo spolu  
vyšetrených  1105 klientov. V tom istom období bolo v ambulancii poradne zdravia  
vyšetrených  409 klientov. Spolu bolo v období od 1.1.2008 do 31.12.2008 vyšetrených 
pracovníkmi poradne zdravia 1514 klientov.  
Do súťaže Quit and Win  ( Prestaň a vyhraj – odvykanie od fajčenia) sa RÚVZ Zvolen   
zapojil propagáciou kampane formou:   

1. relácie v Rádiu Regina Banská Bystrica 
2. rozdávania letákov a prihlášok v spádovej oblasti RÚVZ  Zvolen    
3. internetu a www stránok 
4. regionálne noviny – Zvolenské noviny, Žurnál 
5. v činnosti poradne zdravia   
6. na prednáškach na SŠ, VŠ, ZŠ 

Boli uverejnené články v odbornom periodiku Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce 
a laboratórnych metodík na tému: Zdravie rómskych žien žijúcich v osadách a možnosti jeho 
zlepšenia. 
Zlepšenie informovanosti obyvateľstva o prioritných a aktuálnych problémoch ohrozujúcich 
zdravie zabezpečujeme priebežne pri práci v poradni zdravia, individuálne i  skupinovo 
motivujeme obyvateľstvo k aktívnej starostlivosti o svoje zdravie. 

 
4. Pripraviť 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 

 
Činnosťou poradne zdravia sa u vyšetrovaných osôb priebežne sledujú vybrané rizikové 
faktory kardiovaskulárnych chorôb. V roku 2008 bolo    v poradni zdravia vyšetrených 1514 
klientov. 
 
7. Priebežne sledovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť 
a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR 
 
Činnosťou poradne zdravia sa  priebežne sledujú vybrané biochemické ukazovatele, 
vykonávajú sa antropometrické merania, zisťuje sa zastúpenie telesného tuku v organizme. 
Pravidelne sa vyhodnocujú štatistické ukazovatele úmrtnosti obyvateľov spádovej oblasti 
RÚVZ Zvolen. V roku 2008 bolo   v poradni zdravia vyšetrených 1514 klientov. 
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8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia 
 

RÚVZ Zvolen na regionálnej úrovni zabezpečuje výchovu k zdraviu a podporu zdravia v  
spolupráci so základnými, strednými, vysokými školami, klubmi dôchodcov, kde boli 
uskutočnené prednášky na tému fajčenie a zdravá výživa. Informácie rozširujeme aj formou 
rozhlasového internátneho štúdia na TU vo Zvolene, praktickými ukážkami práce so 
smokerlyzerom. 
V jarnom období žiaci základných škôl vo Zvolene  dvakrát navštívili  poradňu zdravia (cca 
28 účastníkov). Prakticky mali možnosť vidieť priebeh vyšetrenia (cholesterol, glukóza), 
zároveň odzneli prednášky o škodlivosti fajčenia a o zdravej výžive. V spolupráci s 3. ZŠ vo 
Zvolene sme uskutočnili blok prednášok  v priestoroch  zasadačky RÚVZ Zvolen pre 25 
žiakov 9.ročníka. Odznela téma „Riziká spojené s fajčením“ s praktickými ukážkami a práce 
so smokerlyzerom.  Časť prednášok  o racionálnej výžive a pohybovej aktivite bola spojená 
s diskusiou na danú tému a vyplňovaním dotazníka o spokojnosti a zisťovaním počtu  
prítomných fajčiarov. Dotazníky boli anonymné. Záujemcom boli vyšetrené hladiny 
cholesterolu, glukózy, zmeraný krvný tlak.    
Pracovníci RÚVZ Zvolen prednášali pre pracovníkov školských stravovní na MsÚ Zvolen 
prednášky na tému správna výrobná prax prípravy pokrmov a nová legislatíva v oblasti 
školského stravovania. 
 
Problematiku fajčenia predniesol prostredníctvom  internátneho rozhlasu na TU vo Zvolene 
lekár RÚVZ. Študentom Gymnázia Ľ.Štúra vo Zvolene (30)  bola prednesená problematika 
fajčenia. 
Študentom SZŠ a  ZSŠ  vo Zvolene (40) a ich  pedagógom sme okrem základného vyšetrenia 
v poradni zdravia  poskytli podľa potreby individuálne poradenstvo,  študijný materiál 
a odznela prednáška na tému nozokomiálne nákazy.  
Aktívne sme sa podieľali na projekte „Nenič svoje múdre telo“ v spolupráci so ZŠ Kriváň. 
Akcia bola zameraná na propagáciu a podporu zdravého životného štýlu žiakov školy. 
Prostredníctvom odborných prednášok, aktivít, zážitkových foriem, žiaci nadobúdali 
vedomosti a zručnosti z oblasti zdravej výživy, pohybovej aktivity, starostlivosti o chrup 
a celkové zdravie. Na akcii sa podieľali aj pracovníci polície, colníci, ktorí informovali 
o trestnej zodpovednosti mládeže, nebezpečenstve drog a iných návykových látok. Vyškolení 
záchranári prakticky učili žiakov aj pedagógov poskytovať prvú pomoc. Predvedené boli 
praktické ukážky policajného zásahu pri vyhľadávaní drog aj s vycvičeným psom v teréne. 
Aktivitami so psychologičkou sa škola snaží odstrániť nežiadúce javy v triednych 
kolektívoch. Pracovníčka RÚVZ Zvolen predniesla pre cca 60 žiakov   1. a 2. stupňa ZŠ dve 
prednášky spojené s premietaním videofilmov na tému: „Výživa a šport“ spojené s diskusiou 
na danú tému. 
 
Zlepšenie informovanosti obyvateľstva o prioritných a aktuálnych problémoch ohrozujúcich 
zdravie zabezpečujeme priebežne pri  práci v poradni zdravia. Individuálne i skupinovo 
motivujeme a prehlbujeme záujem obyvateľov o problematiku zdravia 

 
9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť 
doložku dopadu na verejné zdravie v SR 
 
Úloha  pre ÚVZ SR.  
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10. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji ... 
 
Zákon je účinný od 1.9.2007. 
 
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  
 
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 rámci projektu „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 prednesené 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, prevenciu alimentárnych ochorení a pod.  

- vykonali sme individuálne, ako aj skupinové konzultácie pre zamestnancov školských 
jedální, predmetom ktorých bola vyššie uvedená problematika 

- distribuovali sme edičný materiál Združenia pre zdravú výživu, ÚVZ SR  „Zdravá výživa 
detí“  jednotlivým zariadeniam pre deti a mládež v našom regióne 

 
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  

- 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 jedálni a hlavné kuchárky zameraný  na aplikáciu 
nových legislatívnych úprav pri výkone ŠZD v zariadeniach spoločného stravovania pre 
deti a mládež, zásady vykonávania ŠZD, poznatky z kontrol, epidemiológia infekčných 
ochorení  (MsÚ Zvolen, MsÚ Detva) 

- spolupracujeme so školami zapojenými do projektu „ŠPZ“ v oblasti zabezpečenia 
zdravého školského stravovania 
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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 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   

 
5. Podporovať napĺňanie vládneho programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam 
- počas školského roka sme zrealizovali prednášky pre žiakov základných a stredných škôl 

okresov Zvolen, Detva a Krupina zamerané na správny životný štýl, riziká a škodlivosť 
návykových látok 

- v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru  kontrolujeme  dodržiavanie zákona NR SR  
č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení noviel v zariadeniach pre deti a mládež  
v našom regióne   

- organizačne sme v našom regióne  zabezpečovali súťaž „Prestaň a vyhraj“ 2008 pre 
stredoškolákov, vysokoškolákov, pedagógov a zamestnancov škôl 

 
E. POLITIKA   KONTROLY   TABAKU   A  PREVENCIE   FAJČENIA 
 
Úlohy: 
 
1. Podľa usmernenia a požiadaviek ÚVZ SR spolupodieľať sa na vypracovaní návrhu 
Národného programu kontroly tabaku 
Do návrhu „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. 
Vedúci poradne na odvykanie od fajčenia je pripravený aktívne spolupodieľať sa na 
vypracovaní návrhu Národného akčného plánu na kontrolu tabaku podľa usmernenia 
a požiadaviek ÚVZ SR v stanovenom termíne. 
 
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 zákona č. 465/2005 Z. z. a zákona 378/2008 Z. z. za región Zvolen. 
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Počet vykonaných kontrol za mesiac január – december 2008: 1161 
Počet uložených pokút v blokovom konaní a výška pokuty: 6 pokút t.j. 2x 300,-Sk, 4x 
100,-Sk 
 
4.   Zapojiť sa do realizácie súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2008 
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 apríl 2008 sa uskutočnil v RÚVZ Zvolen „Deň otvorených dverí“. Akcie sa 
zúčastnilo celkom 131 osôb. V rámci poradenstva bola vedená kampaň „Prestaň 
a vyhraj“. 
 
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. 
 
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 očkovanie detí v roku 2008 
Dohliadali sme na včasnosť a plynulosť pravidelného očkovania detí na základe 
 očkovacieho kalendára v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. a s kategorizáciou 
očkovacích látok určených na povinné očkovanie detí  platnou od 1.1.2008 podľa zákona 
č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.   
 
2. Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaniu 
Priebežne sme sa podieľali na vzdelávaní zdravotníckeho personálu v detských 
ambulanciách. Prostredníctvom médií – články v regionálnych novinách (Zvolenské 

814



noviny, MY Žurnál, Detviansky aperitív, Hont), www stránky: Mestských úradov 
Zvolen, Detva, Krupina, základných škôl a vysokých škôl sme uverejnili článok 
„Európsky imunizačný týždeň 21.4. – 25.4.2008  - Očkovaním predchádzame infekciám“ 
 
3. Manažment očkovania 
Zabezpečujeme podklady pre vytvorenie registra očkovaných v spolupráci 
s praktickými lekármi pre deti a dorast. 
 
4. Vyhodnotenie zaočkovanosti v spádovej oblasti RÚVZ Zvolen 
Podľa pokynov ÚVZ SR Bratislava sme vykonali v regióne Zvolen ( okres Zvolen, 
Detva, Krupina) kontrolu a vyhodnotenie očkovania k 31.8.2008. 
Vykonali sme kontrolu zaočkovanosti v okrese Zvolen: 
DA Poliklinika /5x/ DA Sekier /2x/, DA Zvolen Západ /3x/, DA Budča, DA Sliač /2x/, DA 
Zvolenská Slatina, DA Dobrá Niva, DA Pliešovce, DA Očová, kontrolu zaočkovanosti 
zdravotníckych pracovníkov. 
Výsledky niektorých druhov očkovania: 
Základné očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, vírusovej hepatitíde typu B, 
hemofilovým invazívnymi infekciám a poliomyelitíde ročník narodenia 2006 – počet 
zaočkovaných detí tromi dávkami 98,3%. 
Preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis v predškolskom veku: prvé preočkovanie 
v ročníku narodenia 2004 – 97,7%.  
Druhé preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis v ročníku narodenia 2001 – 97,4% 
Tretie preočkovanie v školskom veku ročníku narodenia l994 – 98,5% 
Základné očkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde ročník narodenia 2006 – 
98,8%, ročník narodenia 2005 – 98,7%. 
Preočkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde ročník narodenia 1966 – 99,6% 
Preočkovanie proti poliomyelitíde ročník narodenia 1994 – 98,4% 
Vykonali sme kontrolu zaočkovanosti v okrese Detva:  
DA Detva /4x/, DA Hriňová /2x/, kontrolu zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov. 
Výsledky niektorých druhov očkovania: 
Základné očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, vírusovej hepatitíde typu B, 
hemofilovým invazívnym infekciám a poliomyelitíde ročník narodenia 2006 – počet 
zaočkovaných detí tromi dávkami 100%. 
Preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis v ročníku narodenia 2001 – 100% 
Druhé preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis v ročníku narodenia 2001 – 100% 
Tretie preočkovanie v školskom veku ročníku narodenia 1994 – 100% 
Základné očkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde ročník narodenia 2006 – 98,7% 
Ročník narodenia 2005 – 98,7% 
Preočkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde ročník narodenia 1966 – 99% 
Preočkovanie proti poliomyelitíde ročník narodenia 1944 – 100% 
Vykonali sme kontrolu zaočkovanosti v okrese Krupina: 
DA Krupina /3x/, DA Dudince /1x/, kontrolu zaočkovanosti zdravotníckych 
pracovníkov. 
Výsledky niektorých druhov očkovania: 
Základné očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, vírusovej hepatitíde typu B, 
hemofilovým invazívnym infekciám a poliomyelitíde ročník narodenia 2006 – počet 
zaočkovaných detí tromi dávkami 99,5% 
Preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis v predškolskom veku: prvé preočkovanie 
v ročníku narodenia 2004 – 99,5% 
Druhé preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis v ročníku narodenia 2001 – 100% 
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Tretie preočkovanie v školskom veku ročníku narodenia 1994 – 97,7% 
Základné očkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde ročník narodenia 2006 – 96,7% 
Ročník narodenia 2005 – 100% 
Preočkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde ročník narodenia 1966 – 99,2% 
Preočkovanie proti poliomyelitíde ročník narodenia 1944 – 97,7% 
 
5. Zlepšiť úroveň plnenia hlásnej povinnosti prenosných ochorení v spolupráci so všetkými 
povinnými subjektami 
Opakovane informujeme lekárov prvého kontaktu prostredníctvom informácií 
o epidemiologickej situácii vo výskyte infekčných chorôb (mesačné zvodky) o povinnosti  
hlásiť výskyt infekčných ochorení na základe zákona o verejnom zdravotníctve. Taktiež 
informujeme zdravotníckych pracovníkov v lôžkových zariadeniach nemocníc Zvolen, 
Krupina a LDCH Detva, a to v rámci výkonu ŠZD.     
O možnosti získania informácií o výskyte infekčných ochorení v našom regióne 
prostredníctvom otvoreného portálu EPIS. 
 
6.Analyzovať riziká hrozby nových alebo „staronových“ infekčných ochorení 
Vedúci odd. epidemiológie absolvoval školiacu akciu SZU v Bratislave 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, so zoznamom monitorovacej skupiny RÚVZ so sídlom v Banskej 
Bystrici a so zoznamom členov výjazdovej skupiny odd. epidemiológie RÚVZ Zvolen 
s kontaktnými adresami. 
 
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    - 367 z toho 116 žien  
      Detva      - 640 z toho 56 žien 
      Krupina   - 456z toho 16 žien 
      Celkom   - 1463 z toho 188 žien        
 
- Počet nových rizikových prác v okrese:   
       Zvolen   - 4 
       Detva     - 0 
       Krupina  - 3  
       Celkom:    7 
 
-     Počet zrušených rizikových prác v okrese:  
       Zvolen   - 3 
       Detva     - 3 
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       Krupina  - 7 
       Celkom:  13 
 
V okrese Zvolen bola vyhlásená riziková práca z titulu hluku, kat. 3.  v spoločnosti: 
• DRU a.s., Strážska cesta 6, Zvolen, na pracovisku obsluha baličky v počte 1zamestnanec. 
• Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, pracovisko kotolňa, profesia: 

strojník TG, majster kotolne, pomocný kurič. 
 
V okrese Detva došlo k zvýšeniu počtu rizikových prác a počtu zamestnancov v podniku Lesy 
SR, š.p., Odštepný závod Kriváň,  
• Expedičný sklad Kriváň, profesia: pilčík, z titulu hluku, kat.3, vibrácií 4 
• Expedičný sklad Vígľaš, profesia: pilčík, obsluha UNC, z titulu hluku, vibrácií kat.3. 
 
V okrese Krupina bola vyhlásená riziková práca z titulu hluku, kat. 3. v spoločnosti: 
• LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o., Krupina na pracoviskách: príprava kože a textílii, 

výrobná linka sedacieho nábytku, pracovisko clipp, narážanie matíc  
• EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice – lom Hanišberg došlo 

k vyhláseniu rizikovej práce na základe merania hlukovej záťaže a chemických škodlivín – 
pevné aerosoly (prach). Súčasný stav je 6 zamestnancov, v expozícii hluk –  kat. 3., prach 
– kat. 3. 

• V spoločnosti KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. – Lom Tepličky boli vyhlásené rizikové 
práce u profesií: 
- strojník nakladača KOMATSU z titulu hluku - kat. 3, prachu - kat.3 
- vodič BELAZU z titulu hluku - kat.3, prachu - kat.3 
- strojník bagra VOLVO z titulu hluku –kat.3, prachu –kat.4 
- obsluha zásobníkov z titulu hluku-kat. 3, prachu-kat.3 
- obsluha drviča z titulu hluku – kat. 4, prachu – kat. 3 
- prevádzkový elektrikár z titulu hluku – kat. 3, prachu – 3 
- prevádzkový údržbár z titulu hluku a prachu – kat. 4. 

 
V okrese Zvolen bola zrušená riziková práca v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, 
pracovisko rtg, kat. 3, v počte 2 zamestnanci, z toho 1 žena. Riziková práca z titulu chem. 
látok kat. 3 v PD Pliešovce, PD Dobrá Niva, a.s.  
V okrese Detva bola zrušená riziková práca v Poľnohospodárskom družstve Detvianska Huta, 
družstvo, Detvianska Huta 100, AGROSEV, spol.s r.o., Bottova 1, Detva  z titulu chemických 
látok (agrochemikálie), v celkom počte 5 zamestnancov, kat. 3. V spoločnosti VOSKED spol. 
s.r.o. Kriváň 590 bola zrušená riziková práca z dôvodu presťahovania prevádzky do iného 
okresu mimo pôsobnosti RÚVZ Zvolen.   
V okrese Krupina riziková práca bola zrušená z titulu chemických látok (agrochemikálie) 
kat.3, v Roľníckom družstve v Cerove, Cerovo, AGHROHONT DUDINCE, družstvo, 
Dudince a Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Litava, AGROCHOV 
s.r.o.Bebrava, Krupina, Roľnícke družstvo Bzovík, PD Senohrad, Hontianske výrobné 
družstvo Horný Badín.      
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 napr. Bučina DDD, spol. s.r.o., Zvolen - 
pracovisko sekačka,  OP-TIM Krupina, Kameňolomy SR – Lom Tepličky, EUROVIA – 
Kameňolomy s.r.o. Košice – Lom Hanišberg, Sekier, Vígľaš, VOSKED spol. s.r.o. Kriváň – 
kovovýroba, Roľnícke družstvo v Cerove, Cerovo, RD Bzovík, RD Senohrad, Družstvo 
AGRA Litava, so sídlom v Mýtnej, prevádzka Litava, Poľnohospodárske družstvo Detvianska 
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Huta, družstvo, Detvianska Huta, AGHROHONT DUDINCE, družstvo, Dudince, 
AGROSEV, spol.s r.o., Detva, MRAMOR spol. s.r.o., Priemyselná štvrť 5, Krupina, PPS 
Group a.s, Detva v halách H4, H5, H6,H7, AGROCHOV s.r.o., Bebrava Krupina, DRU a.s., 
Strážska cesta 6, Zvolen, Agrodružstvo Devičie, PD Senohrad, LIND MOBLER SLOVAKIA 
s.r.o. 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 veľmi 
jedovatými látkami a prípravkami: 
9 previerok -  Roľnícke družstvo v Cerove, Cerovo, RD Bzovík,  RD Senohrad, Družstvo 
AGRA Litava, so sídlom v Mýtnej, prevádzka Litava, Poľnohospodárske družstvo Detvianska 
Huta, družstvo, Detvianska Huta, AROHONT DUDINCE, družstvo,Dudince, AGROSEV 
spol. s.r.o, Detva, AGROCHOV s.r.o., Bebrava Krupina, Agrodružstvo Čabradský Vrbovok.    
1 previerka v Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica – 
laboratórium pitných vôd úpravne vody Hriňová. 
- mimoriadne situácie a havárie sa nevyskytli 
- schválené prevádzkové poriadky RD Bzovík, RD Budča, Družstvo AGRA Litava so sídlom 
v Mýtnej  - prevádzka Litava,  AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Hontianske Nemce, 
PD Senohrad,  Agrodružstvo  Devičie, 
    
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 1 20/20 
 
 

Perorálne – 54 tabliet 
Injekčne - 4 
 

 
- práce s rôznymi druhmi tvrdého dreva – v sledovanom období bol vykonaný štátny 

zdravotný dozor v spoločnosti TRIUM v.o.s. Budča, Píla SEB Sebechleby, Píla IRON 
ART Hont.Tesáre, Dlhopolec DREVO – TREND, Dobrá Niva, Peter Krnáč PKM, 
Hriňová, Jambrich DREVOSA Krupina, AS TRADE Krupina, spol. s.r.o., Báčovce 34, 
Hontianske Tesáre, AD – PLUS s.r.o., Detva - piliarská výroba.        

- vývojový trend  je porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi 
- v sledovanom období práca s azbestom sa neprehodnocovala 
 
1.4. Znižovanie psychickej záťaže 
 
V sledovanom období sa psychická záťaž neprehodnocovala. 
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1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného 
a jednostranného preťaženia 
 
Za sledované obdobie boli  prešetrované podozrenia na ochorenie z povolania u profesie: 
- pekárka (krájačka chleba) v pekárni CHAMÍR Očová 
- ošetrovateľka hospodárskych zvierat v AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 
- čašník, Hotel Kaskády Sliač 
- dojička, PD Očová 
- opravár poľnohospodárskych strojov, VLM Pliešovce    
   
1.6. Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenie zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice. 
 
Za sledované obdobie bolo prešetrované podozrenie na ochorenie z povolania u profesie 
servisný technik v spoločnosti AGROBON Zvolen, spol. s r.o., prevádzka Zvolenská Slatina, 
predtým profesia traktorista a vedúci technických služieb a energetik v PD Očová. 
 
2. Zdravé pracoviská 
 
Od marca minulého roku v spoločnosti MRAMOR spol. s r.o., Priemyselná štvrť 5, Krupina 
realizujeme projekt „Zdravé pracoviská“, cieľom ktorého je analýza zdravotného stavu, 
spôsobu života zamestnancov a výsledkov pracovného prostredia a pracovných podmienok. 
V júni 2008 sme opakovane vyšetrili u 12 zamestnancov (muži – 10, ženy - 2) spoločnosti 
základné biochemické hodnoty v rámci kardiovaskulárneho programu (cholesterol, HDL – 
cholesterol, glukózy a triglyceridy v krvi) pomocou prístroja Reflotron. Ďalej sme vyšetrili 
krvný tlak, základné antropometrické údaje i osobnú a rodinnú anamnézu. Po vyšetrení sme 
poskytovali poradenskú činnosť v rámci zdravotného a životného štýlu tým klientom, 
u ktorých boli namerané hodnoty v krvi zvýšené. Všetci boli poučení o zásadách zdravého 
životného štýlu.  
Zároveň bol dotazníkovou metódou u 9 starších mužov (35-59 r.) a u dvoch starších žien (35-
59 r.) sledovaný výživový stav v rámci plnenia projektu „Sledovanie výživového stavu 
u vybratých vekových skupín dospelej populácie. 
V spoločnosti bol vykonaný súčasne štátny zdravotný dozor, pri ktorom bolo posudzované 
pracovné prostredie. Možno konštatovať, že došlo k zníženiu hlučnosti na pracoviskách tým, 
že sa už používajú len bezhlučné kotúče DIAMANT BOARTH. Počas prevádzky v apríli 
2008 došlo na pracovisku frézovňa k výmene kotúčovej brúsky a píly GREGORY za stranovú 
lestičku typ LUNA 740/780, MONTRESOR 1958-2008, talianskej výroby. Ku kotúčovým 
pílam sa zakúpili 2 stĺpové žeriavy, ktoré odbremenia obsluhu strojných zariadení od 
namáhavej práci pri opracovaní kameňa. Spoločnosť má zabezpečenú pracovnú zdravotnú 
službu. Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov vykonávajúcich 
prácu 3. a  4. kat. zabezpečuje ako jej zmluvný partner MUDr. Vlasta Virecová. Preventívne 
lekárske prehliadky vo vzťahu k práci pre  zamestnancov, ktorí nevykonávajú rizikovú prácu, 
vykonávajú ich zmluvní praktickí lekári pre dospelých. Objektivizácia hluku na pracovných 
miestach bude vykonaná v I. štvrťroku 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. 
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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: 454  
 
5. 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 25 organizácií. Za rok 2008 uzavreli dohodu  s  PZS 
tieto firmy: 
1/ RD, Na Štepnici 354, Budča – SALUS – EC, s.r.o. 
2/ Doprastav, a.s., závod Zvolen, Hronská 3211/1, Zvolen – Priemyselné zdravotnícke 
centrum Slovnaft 
3/ Doprastav, a.s., Technický a skúšobný servis, Mlynské Nivy 68, Bratislava – Priemyselné 
zdravotnícke centrum Slovnaft 
4/ NCH Slovakia s.r.o., Drieňová 34, Bratislava – Sklad servisná jednotka  Pure Solve SK – 
Detva – TOP MED Bratislava 
5/ EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice Šaca – lom Hanišberg, Sekier – Pro Care s.r.o. 
Žiar nad Hronom 
6/ PPS Group a.s., Detva – SALUS – EC, s.r.o., Zvolen 
7/ Doprastav a.s., Mechanizačno-dopravný závod, Hronská 1, Zvolen – PZC Slovnaft 
8/ MRAMOR spol. s.r.o. Krupina – SALUS EC, s r.o., Študentská 17, Zvolen 
9/ SAD Zvolen, a.s., Zvolen – Pro Care, a.s., Einsteinova 2, Bratislava  
10/ UKSÚP v Bratislave, pobočka ZVOLEN, ul.J.Kráľa 2223/36 – BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 
Košice 
11/ GT SYSTEMS 2 s.r.o. Detva – NsP VAŠE ZDRAVIE n.o. Zvolen 
12/ TRIUM schody-interiéry s.r.o., Budča – NOVAPHARM, s.r.o., Pracovná zdravotná 
služba Železničná poliklinika Zvolen 
13/ Ing.Ján Lupták – LUNIT, Rákoš, Zvolen - NOVAPHARM, s.r.o., Pracovná zdravotná 
služba Železničná poliklinika Zvolen 
14/ Bučina DDD spol. s.r.o. Zvolen – PZS B.Bystrica 
15/ Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen – Pro Care s.r.o., Žiar nad Hronom 
16/ NAY Elektrodom Zvolen, Rákoš – PZS PRO BIOS spol. s r.o. Bratislava  
17/ TPA s.r.o., laboratórium Zvolen, Neresnícka cesta 3, Zvolen – Pro Care, a.s., Einsteinova     
21/3692, Bratislava 
18/ VÚB a.s. Bratislava – RETAILOVÁ pobočka Zvolen, Detva, Hriňová, Krupina, Dudince 
– NOVAPHARM, s.r.o., Pracovná zdravotná služba Železničná poliklinika Zvolen 
19/ GT SYSTEMS 2, s.r.o., Tajovského 11, Detva – NsP VAŠE ZDRAVIE n.o. Zvolen 
20/ Premac spol. s r.o., Bratislava, prevádzka Lieskovská cesta, Zvolen – BOZPO s.r.o., 
Nadjazdová 4, Prievidza  
Spolupráca s PZS v dozorovaných  prevádzkach je 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 zdravia zamestnancov. 
PZS spolupracuje so zamestnávateľom na organizovaní systému prvej pomoci na pracovisku.  
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6. Spolupracovať pri pregraduálnom vzdelávaní študentov verejného zdravotníctva 
a postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti ochrany zdravia pri 
práci. 
 
V sledovanom období na odd. PPL vykonala  prax 1 lekárka v rámci predatestačnej prípravy 
a študent Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita. 
Pre vzdelávanie študentov Fakulty verejného zdravotníctva SZÚ boli poskytnuté 3 modelové 
situácie súvisiace s pracovným prostredím. 
 
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 odd. 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.  
V spolupráci s oddelením Hygieny detí a mládeže sa podieľame na zbere údajov 
o zdravotných dôsledkoch spôsobených nehodami a zraneniami detí a o respiračných 
ochoreniach u detí spôsobených vonkajším a vnútorným znečistením ovzdušia. 
 
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 31.12.2008 bolo vydaných 25 zákazov dodávky pitnej 
vody prevádzkovateľom verejných vodovodov, kde bolo 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 
spádovom území, možných zdravotných rizikách v súvislosti s vodou na kúpanie ako aj 
pravidlách pri návšteve kúpaliska sú uverejňované na našej webovej stránke. 
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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 30.06.2008 bolo celkovo odobraných a vyšetrených 209 
vzoriek pitnej vody, z toho bolo 173 minimálnych rozborov a 36 úplných rozborov. V období 
od 1.07.2008 -31.12.2008 bolo odobratých  a vyšetrených 144 vzoriek pitnej vody, z toho 
bolo 120 minimálnych a 24 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  22 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 na 
našej 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 Zvolen 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 1 VŠ zaradených do špecializačného štúdia 
a 1 študentky z univerzity veterinárneho lekárstva. 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 
 
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 
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epidemiológie. V roku 2008 bolo poskytnuté v poradni zdravia a pri výjazdových aktivitách 
pracovníkov poradne  individuálne poradenstvo v oblasti stravovacích zvyklostí 405 klientom. 
Pri kontrolných návštevách klientov, sledovaných opakovane pre prítomnosť sledovaných 
rizikových faktorov  boli podľa analyzačných kritérií programu  TZS zaznamenané pozitívne 
zmeny v zmysle zlepšenia výživy u 7,6% klientov základnej PZ. Zmeny stravovacích 
návykov a zvýšenie pohybovej aktivity sa u klientov, ktorí navštívili PZ opakovane 
odzrkadlili  v zlepšovaní aterogénneho indexu R1 -  u 45,6%  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 
„Minikvízov“, 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. 
Významné miesto v ponuke tematických okruhov a otázok záverečnej súťaže zaujímala 
oblasť zdravej výživy. 
     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 2008. 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. 
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Súčasťou Národného programu úradnej kontroly v SR je Dohoda o vzájomnej spolupráci 
orgánov veterinárnej a potravinovej správy a orgánov verejného zdravotníctva. 
 
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 2008. Vzorky kozmetických výrobkov boli 
odoberané a zasielané na laboratórnu analýzu podľa plánu odberu vzoriek na rok 2008. 
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 2008 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 a v tabuľkovej forme zaslaný 
na krajský RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Údaje sa týkali odobratých dvoch vzoriek húb 
v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu ťažkého kovu kadmia. Ďalej 
boli odobraté vzorky (18) detskej výživy na prítomnosť dusitanov a vzorky výživových 
doplnkov (2) so zameraním na  prítomnosť Pb, Hg, Cd. Nebolo preukázané prekročenie 
limitných hodnôt týchto látok. 
 
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 31.1.2007. 
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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 roku 2008 na základe výsledkov laboratórnych analýz v spádovom území RÚVZ so sídlom 
v Žiari nad Hronom nebolo zaslané žiadne oznámenie do systému RASFF. 
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 roku 2008 
bolo vykonaných 31 kontrol v nadväznosti na hlásenia o výskyte zdravotne škodlivých 
potravín RAPID ALERT. Išlo o nevyhovujúce mäsové výrobky od výrobcu OR-LI s.r.o., 
Liptovský Hrádok, varenú jódovanú soľ od výrobcu Solivary, a.s., Prešov, podozrivé 
kontaminované bravčové mäso dioxínmi a podozrenie na prítomnosť melamínu v mliečnej 
dojčenskej výžive a iných mliečnych produktoch z Číny. 
V rámci výkonu úradnej kontroly nad kozmetickými výrobkami a hlásení zdravotne 
škodlivých kozmetických výrobkov bolo vykonaných 56 kontrol. 
 
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 a  regionálnej úrovni, jednotlivých organizácií a ďalších zložiek spoločnosti, ktoré sa 
navzájom dopĺňajú.  
 
Úlohy 
 
1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na 
všetkých úrovniach spoločnosti regiónu na roky 2006-2010 podľa harmonogramu 
  
Na oddelení podpory zdravia sme v roku 2008 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“ 
C) 9.3 „Zdravotno - výchovné  pôsobenie  u detí  predškolského  veku – stomatohygiena“ 
D) 9.4  „Aktivity  pri  príležitosti  významných  dní“ 
E) 9.6 „ Národný program prevencie obezity“ 
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F) 9.8„Iniciovať a organizovať zdravotno-výchovné akcie pre obyvateľov s osobitným 
zameraním na témy a termíny odporúčané SZO“ 

G) 6.5 „ Surveillance chronických ochorení“ 
H) 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 sa však 
nepodarilo nadviazať aktívnu spoluprácu i napriek pestrej ponuke tematických okruhov 
prednášok, besied a iných aktivít. Jedným z dôvodov je, že prednáškovú činnosť 
v jednotlivých materských centrách vykonávajú praktickí lekári pre deti a dorast 
a stomatológovia z nášho okresu, ktorí im  podľa našich zistení prednášajú veľmi podobné 
tematické okruhy ako sú zahrnuté v metodike predmetného projektu. 
Ad  B) 9.2 „Žiť  zdravší  a  kvalitnejší  život  v staršom  veku, alebo  mám  65+ a teší ma, že  
žijem  zdravo“ 
     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 2008 nebol organizovaný ďalší kurz. Účastníci kurzu z roku 2006  však aktívne 
pokračujú vo svojich aktivitách, organizujú  rôzne spoločensko-zábavné podujatia, odborné 
podujatia, na ktorých sa  aktívne podieľajú a informujú ostatných členov o nových 
poznatkoch. Aktívny kontakt s pracovníkmi oddelenia podpory zdravia pretrváva naďalej. 
Pracovníci oddelenia realizovali odborné poradenstvo v prevencii kardiovaskulárnych 
ochorení v kluboch  seniorov v Žiari nad Hronom a Žarnovica.  V riešení ostala snaha 
o nadviazanie spolupráce s Klubom dôchodcov v Prenčove. 
 
     V minulom roku pracovníci oddelenia podpory zdravia začali aktívne spolupracovať so 
Zväzom diabetikov a takisto aj v roku 2008  počas akcií v Kluboch dôchodcov pracovníci 
oddelenia  vykonali 86 meraní prístrojom OMRON, 90 meraní TK, 19 meraní prístrojom 
Smokerlyzer, distribuovali zdravotno-výchovný materiál  zameraný hlavne na oblasť 
zdravého životného štýlu pre ľudí vo vyššom veku. V základnej poradni zdravia bolo 
poskytnutých 176 odborných individuálnych poradenstiev pre 130 klientov vo veku nad 55 
rokov. 
AdC) 9.3 „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena“ 
     V nadväznosti aktivít z roku 2007 pracovníci oddelenia podpory zdravia oslovovali 
neštátnych stomatológov. Mnohí stomatológovia sa zúčastňujú vlastných aktivít (prednášky, 
stomatologické sledovanie u detí v MŠ  alebo ZŠ). Monitoring zdravotného stavu orálneho 
zdravia prebieha  takmer v každej MŠ. Ich aktivity sú  zamerané na dôležitosť čistenia zubov, 
demonštráciu správneho čistenia zubov s praktickým nácvikom, následky neošetreného 
chrupu na zdravotný stav organizmu, dôležitosť pravidelných preventívnych prehliadok.  
     Pracovníci oddelenia podpory zdravia pokračovali v monitoringu evidencie detí 
materských škôl u stomatológov aj v  roku 2008 v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica. 
Z prieskumu vyplynulo nasledovné:  zo súboru 715 detí navštevujúcich MŠ v meste Žiar nad 
Hronom  a okrese Žarnovica 360 detí navštevuje už svojho stomatológa (50,35%) a 192 
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nenavštevuje vôbec (26,85%). 22,79% (163 rodičov)sa do prieskumu nezapojilo. 160 
evidovaných detí navštevuje stomatologické ambulancie u 22 zubných lekárov v okrese Žiar 
nad Hronom  a 200 evidovaných detí 29 zubných ambulancií v okrese Žarnovica. Z celkového 
počtu 715 detí, najvyšší počet evidovaných detí je vo vekovej skupine 4-6 ročných (321 čo je 
44,89%) rovnako ako aj u detí nenavštevujúcich stomatológa (153 – 21,39%). 
 
     V rámci tohto projektu sme nadviazali aktívnu spoluprácu v MŠ v Žarnovici. 
 
      Cieľ tohto projektu bol plnený aj v rámci  zahájenej vedomostnej súťaže v roku 2008, 
ktorá bola  organizovaná RÚVZ Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom voľného času 
v Žiari nad Hronom pre žiakov 5. ročníkov žiarskych ZŠ formou prednášok a besied. 
Efektivita realizovaného cyklu prednášok bola vyhodnocovaná záverečnou súťažou družstiev 
zo všetkých žiarskych základných škôl.  
(Poznámka: V žiarskych MŠ sa súbežne realizuje projekt „ Zdravý úsmev“, koordinátorkou je 
zubná lekárka z okresu Žiar nad Hronom, ktorá pravidelne navštevuje MŠ a rodičovské 
združenia, na ktorých okrem preventívnych prehliadok chrupu vykonáva aj zdravotno-
výchovné aktivity.) 
 
Ad D) 9.4 „Aktivity  pri  príležitosti  významných  dní“  
 
     Zdravotno-výchovné aktivity venované prevencii pri príležitosti významných dní 
organizovaných každoročne v 3 okresoch regiónu RÚVZ v Žiari nad Hronom: - Svetový deň 
zdravia, Týždeň boja proti drogám, Medzinárodný deň srdca, Svetový deň duševného zdravia, 
Medzinárodný deň starších ľudí, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň AIDS, Medzinárodný 
deň diabetu a pod. 
     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 23 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 6 regionálnych novinách sú zverejňované 
pravidelne články s aktuálnou problematikou a pri príprave a realizácii hromadných akcií sú 
informácie pre obyvateľov zverejňované prostredníctvom mestského rozhlasu. 
 
     Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorého nosnou témou v roku 2008 bolo zameranie 
sa na globálny problém, ktorým je potreba ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami 
klimatických zmien na ľudské zdravie, RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom pripravil a 
propagoval Deň otvorených dverí na RÚVZ v Žiari nad Hronom. 
 
   Dňa 7.4.2008 sa vo všetkých priestoroch RÚVZ v Žiari nad Hronom konal „Deň 
otvorených dverí“ venovaný  predovšetkým poskytovaniu informácií verejnosti o činnosti 
a práci jednotlivých oddelení RÚVZ podľa prejaveného záujmu. 
 
     V priebehu „Dňa otvorených dverí“ (7.4.2008) na Oddelení podpory zdravia bolo 7 
záujemcom poskytnuté meranie prístrojmi Smokerlyzer, Spirometer, Omron, meranie TK, 
meranie hmotnosti a  poskytnuté konzultácie o výžive, pohybovej aktivite  a pitnom režime. 
Poradňu zdravia navštívilo 8 klientov mimo jej bežnej prevádzky. Okrem pravidelných 
informácií o predchádzaní chronickým ochoreniam a rizikových faktorov sa klienti zaujímali 
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o možnosti vyšetrenia vody, kvalite vody na krytej plavárni, mali záujem o bližšie informácie 
o ochrane pred slnečným žiarením. 
Svetovému dňu zdravia boli venované prednášky na Strednej škole hotelových služieb 
a obchodu v Žiari nad Hronom (1 hod.), Domove mládeže pri Strednej škole lesníckej 
v Banskej Štiavnici ( 2 hod.) a Knižnici v Kremnici (3 hod.). 
Bolo distribuovaných 10 ks plagátov „Správna životospráva“, 5 ks letákov „Éčka 
v potravinách“, 20 ks letákov „Čo patrí k správnej výžive“, 20 ks  „ Cvičenie s fitloptou I.“a 
20 ks „Cvičenie s fitloptou II.“  
  
     Pri príležitosti  Svetového dňa bez tabaku  - „Mládež bez tabaku“ v mesiacoch máj a  jún 
bolo pracovníkmi OPZ  poskytnuté záujemcom  meranie prístrojom Smokerlyzer – 28 meraní, 
3 merania prístrojom Spirometer, 13 prednášok a 13 besied pre 296 účastníkov. V oblasti 
predchádzania abúzu alkoholu a drog bolo vykonaných 38 aktivít (19 prednášok, 19 besied) 
pre deti a mládež (324). 
  Priebežne počas roku bolo na tému prevencia fajčenia odprednášaných spolu 76 hodín  pre 
1479 účastníkov, 76 besied a 207 meraní prístrojom Smokerlyzer. 
 
     V spolupráci s Centrom voľného času bola realizovaná súťaž pre žiakov 5. ročníkov zo 
všetkých ZŠ v meste Žiar nad Hronom pod názvom „ Nefajčiť je normálne“. Z každej ZŠ sa 
súťaže zúčastnilo po 2 družstvách. Pre súťažiacich boli pripravené súťažné otázky,  tvorba 
antireklamy na fajčenie a pod.  Bol pripravený článok do regionálnych novín a na web stránku 
RÚVZ. 
 
     Pri príležitosti  Dňa boja proti AIDS   bolo na predmetnú tému odprednášaných 15 hodín 
pre 310 účastníkov v Žiari nad Hronom, organizovaných bolo 15 besied. V Žarnovici bolo 
odprednášaných pre 335 účastníkov 13 prednášok a 13 besied.  Počas roku 2008 bolo v tejto 
problematike odprednášaných 22 prednášok a 22 besied pre 865 účastníkov. 
     Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža  pracovníci oddelenia podpory zdravia  sa 
zúčastnili akcií konaných v Žiari nad Hronom a Kremnici, pri ktorých  vyšetrili 107 
záujemcov prístrojom OMRON a 107 záujemcom bol odmeraný krvný tlak. 1 záujemcovi 
bola odmeraná hladina COHb v krvi prístrojom Smokerlyzer. 
 
     Oddelenie podpory zdravia sa v rámci príprav a organizácie aktivít konaných pri 
príležitosti významných dní („Svetového dňa vody“, „ Zdravie pri práci“)  podieľalo 
prípravou propagačných materiálov, článkov a pod.  pri ich realizácii v spolupráci 
s ostatnými oddeleniami RÚVZ ZH.  
     V rámci aktivít pri príležitosti významných dní bolo pripravených 25 vlastných edičných 
materiálov. 

Ad E)  9.6. „ Národný  program  prevencie obezity“ 
     Jedným  z hlavných náplní činností preventívnych aktivít oddelenia podpory zdravia 
a poradenského centra podpory zdravia je aj odborné poradenstvo v oblasti znižovania 
nadváhy  aplikáciou intervenčných metód na ovplyvňovanie postojov obyvateľstva k zmenám 
stravovacích zvyklostí a zvyšovaniu pohybovej aktivity. Implementácia  „Národného 
programu prevencie obezity“ je neodmysliteľnou súčasťou preventívnych poradenských 
aktivít v činnosti nielen pracovníkov PCPZ, oddelenia podpory zdravia, ale je súčasťou práce  
oddelení hygieny výživy, ako aj oddelenia detí a  mládeže. Z celkového počtu klientov 
základnej poradne zdravia  (432), ktorým bol vyhodnotený BMI index boli jeho zvýšené 
hodnoty zaznamenané v 51,60%.  A to u 44,37% žien  a  69,29% mužov.  236 klientom (184 
žien, 52 mužov) bolo poskytnuté odborné poradenstvo zamerané na úpravu stravovacích 
návykov, zdravú výživu a zvýšenie pohybovej aktivity pre prítomnosť zvýšených hladín 
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lipidov v krvi. Klientom bola odporučená možnosť návštevy nadstavbových poradní (Poradňa 
zdravej výživy a Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity) Pracovníkmi oddelenia 
podpory zdravia bolo v oblasti zdravej výživy v roku 2008 vykonaných 127 aktivít (50 
prednášok, 48 besied a 29 konzultácií). 
Ad F) Iniciovať a organizovať zdravotno-výchovné akcie pre obyvateľov s osobitným 
zameraním na témy a termíny odporúčané SZO 
Zdravotné informácie 
     Informácie o zdraví, jeho podpore, rozvoji a udržaní sú poskytované na prednáškach, pri 
besedách, konzultáciách, prostredníctvom tlačeného zdravotno-výchovného materiálu 
rôznych foriem, článkami v regionálnej tlači v každom z troch okresov patriacich do nášho 
spádového územia a prostredníctvom webovej stránky nášho úradu, ATV a mestského 
rozhlasu.  Pre deti a mládež (5061 účastníkov) bolo zrealizovaných v roku 2008 268 
prednášok (15 v okrese Banská Štiavnica, 100 v okrese Žarnovica a 153 v okrese Žiar nad 
Hronom), 154 besied (7 BS, 44 ZC, 103 ZH). Pripravených a distribuovaných bolo 25 
vlastných edičných materiálov. 84 dospelým poslucháčom  bolo venovaných 12 prednášok a 6 
besied. 
     Na webovej stránke úradu uverejňujeme aktuality, zdravotno-výchovné informácie 
a články, informácie o priebehu a vyhodnotení aktivít ako napr. naša spolupráca s SČK, 
priebeh a vyhodnotenie „Minikvízu“, príprava, realizácia a vyhodnotenie prebiehajúcich 
kampaní , priebeh adaptačného týždňa  na ZŠ v Novej Bani, priebeh akcie v spolupráci s ČK 
pre rómske deti a matky v letnom tábore v Kremnici, spolupráca s Charitným domom 
v Lovčici-Trubíne  a pod. V oblasti podpory zdravia sú informácie rozdelené do 23 okruhov, 
ktoré obsahujú  články, aktuálne informácie, ponuky služieb súvisiacich so zlepšovaním 
verejného zdravia a dokumentov. 
Prevádzkovanie systému zdravotných informácií  
 
     Prostredníctvom webovej stránky boli zverejňované aktuálne informácie k vyhláseným 
svetovým dňom (Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku- „Mládež bez tabaku“), 
podmienky kampane „Prestaň a vyhraj“ a účastnícke listy. 
 
     Svetový deň bez tabaku - prostredníctvom webovej stránky boli zverejnené  informácie, 
články s predmetnou tematikou Mládež bez tabaku – „Nefajčiť je normálne“. Ďalej boli na 
webovej stránke uverejnené aktuality k svetovým dňom, články (Umývanie rúk - je pre nás 
samozrejmosťou?, VODA (H2O) – zaslúži si svoj Svetový deň aj vyhlásenie roku 2008 za rok 
sanitácie, Tularémia, Zdravý detský úsmev), zoznam videofilmov so zdravotno-výchovnou 
tematikou, základné témy prednášok oddelenia podpory zdravia, spolupráca s ÚS SČK v Žiari 
nad Hronom, priebeh adaptačného týždňa  na ZŠ v Novej Bani, priebeh akcie v spolupráci 
s ČK pre rómske deti a matky v letnom tábore v Kremnici, spolupráca s Charitným domom 
v Lovčici-Trubíne , UMB v Banskej Bystrici, prílohou sú aj fotografické snímky z priebehu 
akcií. Na www. stránke boli uverejnené výsledky súťaže „Nefajčiť je normálne“, priebeh 
súťaže bol odvysielaný regionálnou  televíziou (ATV), uverejnený na webovej stránke 
RÚVZ. 
 
     V 6 regionálnych novinách sú zverejňované pravidelne články s aktuálnou problematikou  
a pri príprave a realizácii hromadných akcií sú informácie pre obyvateľov zverejňované 
prostredníctvom mestského rozhlasu. 
  
      Bolo pripravených 25 vlastných edícií s aktuálnymi tematickými okruhmi, zapožičaných 
bolo 37 videofilmov s počtom premietnutí 68x.  
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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:  
- príprava a realizácia súťaže „Nefajčiť je normálne“ pre žiakov 5. ročníkov ZŠ. Cieľom 

bolo súťažnou formou overiť znalosti žiakov  získané z cyklu prednášok s tematikou 
škodlivosti fajčenia na zdravie. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev zo všetkých ZŠ mesta 
Žiar nad Hronom. Oddelenie podpory zdravia vypracovalo súťažné otázky, pripravilo 
a odovzdalo ďakovné listy a pripravilo súťažné kolo- vypracovanie antireklamy na 
fajčenie. Priebeh súťaže bol odvysielaný v ATV- regionálna televízia a fotografie boli 
uverejnené na www. stránke RÚVZ. 

 
- na základe pozitívneho ohlasu žiakov a škôl na podobné aktivity formou súťaže  

pracovníci oddelenia navrhli vedeniu škôl podobnú formu súťaže s rozšírenou tematickou 
problematikou.  Bol vypracovaný tematický plán minikvízov na celý školský rok. V II. 
polroku 2008 po zrealizovaní cyklu prednášok podľa navrhnutého a schváleného 
harmonogramu prednášok s aktuálnymi tematickým okruhmi sa v spolupráci s CVČ 

 
v Žiari nad Hronom uskutočnil „Minikvíz“ ukončený záverečnou súťažou reprezentačných 
družstiev zo všetkých 4 ZŠ mesta Žiar nad Hronom. 
     V roku  2008 sme vykonali 422 prednáškových aktivít –268 prednášok, 154 besied, z tohto 
počtu bolo 16 prednášok  a besied pre 249 účastníkov venovaných problematike drog, 27 
prednášok a besied problematike alkoholu, 91 prednášok fajčeniu pre 1155 účastníkov. 
     Pri realizácii kampane pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, s heslom „Mládež bez 
tabaku“ bolo vyšetrených 28 záujemcov prístrojmi Smokerlyzer, 3 Spirometer.  
 
      V rámci protifajčiarskych aktivít oddelenia bolo vykonaných spolu  v roku 2008 - 179 
meraní prístrojom Smokerlyzer. 
 
    V roku 2008 sa zintenzívnila spolupráca s MsÚ v Žiari nad Hronom pri spoločných 
aktivitách realizovaných v rámci „Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových 
závislostí a iných sociálne-patologických javov“. 
 
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 2008 sme vykonali  v tejto oblasti spolu 127 aktivít (50 prednášok, 48 
besied a 29 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. 
     Aj v roku 2008 pokračovala spolupráca so Zväzom diabetikov. V máji a júni  pracovníčky 
OPZ  vykonali merania krvného tlaku a celkového tuku prístrojom OMRON  u 55 účastníkov 
odborných prednášok týkajúcich sa ochorenia na DM a jeho prevencie. V II. polroku v Žiari 
nad Hronom a Novej Bani pracovníčky oddelenia 47 záujemcom zmerali krvný tlak, 48 
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záujemcom zmerali  celkový tuk prístrojom OMRON, 19 prístrojom Smokerlyzer. Spolu 103 
klientov. 
V oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia 
 
  ZH ZC BS 

prednáška 0 10 0 
beseda 0 10 0 
konzultácie 0 0 0 

Rodičovstvo a partnerstvo - sexuálna 
výchova 

spolu 0 20 0 
Činnosti súvisiace s HIV/AIDS 
  ZH ZC BS 

prednáška 30 38 0 
beseda 30 38 0 
konzultácie 0 0 0 

Rodičovstvo a partnerstvo - pohlavné 
choroby, HIV/AIDS 

spolu 60 76 0 
 
      Prednášok a besied v oblasti  sexuálneho a reprodukčného zdravia sa zúčastnilo 860 
mladých poslucháčov. Prednášok a besied  s témou HIV/AIDS sa zúčastnilo 887 mladých 
poslucháčov.   
 
V oblasti duševného zdravia 
     Na úrade nemáme vytvorené podmienky na poskytovanie špecializovaného 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.  
     Základná škola Kremnica organizuje „ Zdravotnú prípravu pre II. stupeň“. Táto príprava 
má široký záber od teórie až po praktickú skúšku z ošetrenia zranení a poskytovania prvej 
pomoci. Zdravotnícka príprava trvala 5 hodín.  
 
     Spolupracujeme  s UMB v Banskej Bystrici, kde sa aktívne podieľame na : 
- maskovaní poranení a odbornej pomoci pri hodnotení poskytnutia prvej pomoci poslucháčmi 
prírodovedeckej fakulty  UMB. Spolupráca bola rozvrhnutá na dva dni.  
     Každoročne spolupracujeme  s SČK a inými organizáciami pri: 
DPP SČK – súťaž družstiev prvej pomoci, gymnázium Žiar nad Hronom, súťaž IRS v Lovčici  
HMZ SČK – súťaž v poskytovaní PP, deti 1.a 2. stupňa ZŠ/ maskovanie poranení a účasť 
v porotách/- obvodné kolo IV. ZŠ v Žiari nad Hronom, obvodné kolo ZŠ v Žarnovici, okresné 
kolo IV.ZŠ v Žiari nad Hronom 
Spolupráca s SČK a všetkými zložkami záchranného systému v Leviciach (Memoriál MUDr. 
Harineka) – maskovanie a prezentácia 
 
     V spolupráci s SČK sme sa podieľali na akcii v Žiari nad Hronom a Kremnici pri 
príležitosti Svetového dňa ČK, na spolupráci s Charitným domom v Lovčici-Trubíne, kde 
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okrem iného obyvateľom  boli odprednášané základy prvej pomoci s premietnutím filmov, na 
akcii počas konania rómskeho letného tábora v Kremnici. 
 
     Prvá pomoc bola súčasťou prednáškového cyklu na ZŠ v rámci „Minikvízu“ pre žiakov 5. 
ročníkov, na nižších stupňoch ZŠ nám pomáhala pri aktivitách v tejto oblasti bábika „Evička“, 
ktorá bola zakúpená za týmto účelom. Bábika „Evička“ bola súčasťou kurzu PP pre deti 1. 
ročníkov I.ZŠ a stala sa maskotom na účastníckych listoch pre žiakov absolvujúcich 
predmetný kurz. 
Aktívne spolupracujeme s Mestskou knižnicou v Kremnici 
 
Realizácia projektov a kampaní v rámci programu CINDI: 
 
 Úloha plnená v rámci : 
 
Ad. G) 6.5 „Surveillance chronických ochorení“ 
 
Poradenské centrum podpory zdravia 
Základná poradňa zdravia 
     V základnej  Poradni zdravia bolo  432 klientom vykonaných 470 vyšetrení  z toho 133 
mužov a 337 žien. Z uvedeného počtu išlo o základné prvé vyšetrenie v 210 prípadoch (70 
mužov, 140 žien), počet kontrolných vyšetrení 260 (63 mužov, 197 žien) z počtu 222 
opakovane vyšetrených klientov.  
     Z horeuvedeného počtu bolo 236 klientov vyšetrených pri  8 výjazdových aktivitách PZ. 
Pri výjazde v teréne v rámci plnenia projektu „ Sledovanie výživového stavu vybraných 
skupín dospelej populácie SR“, gestorom ktorého je oddelenie výživy, pri dodržaní metodiky 
podmienok a práce v základnej poradni zdravia, bolo vyšetrených 49 klientov z firmy 
Illichmann v Žarnovici v apríli a pri vyžiadanej výjazdovej aktivite v mesiaci október 2008 
bolo vyšetrených 38 zamestnancov podniku.  V rámci výjazdových aktivít boli vyšetrení za 
dodržania podmienok a práce v PZ učitelia z 2 škôl (I.ZŠ v Žiari nad Hronom, Internátneho 
SOU pre sluchovo postihnutých v Kremnici) a MŠ v Banskej Štiavnici. V rámci spolupráce 
s VšZP boli zrealizované výjazdy pre zamestnancov VšZP, sociálnej poisťovne v priestoroch 
VšZP v Žiari nad Hronom, v podniku Nemak a na  Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.  
      Test zdravého srdca je paušálne robený všetkým klientom, či pri stabilnej alebo mobilnej 
PZ, vrátane opakovaných návštev, riziko KVCH bolo vyhodnotené u 397 vyšetrení, u 73 
opakovaných vyšetrení nebolo robené kompletné štandardizované vyšetrenie.  
Celkovo bolo vyšetrení – 463 celkový cholesterol, 444  cukor, 452  triglyceridy,  444  HDL- 
cholesterol, 348 x bol meraný celkový tuk v % prístrojom OMRON , 435 antropometrických 
meraní, 460 meraní TK.  
     V základnej poradni zdravia bola odporučená návšteva LPS v 34 prípadoch pre 
novozistené  alebo vysoké nefyziologické hodnoty sledovaných rizikových faktorov. 
     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“, riadené vypĺňanie dotazníkov, odborné poradenstvo a po obdržaní výsledkov z údajov 
dotazníka  aj individuálne poradenstvo a intervenciu na základe zistených hodnôt. 
V spolupráci s oddelením PPL sme sa zúčastnili výjazdu v rámci „Zdravé pracoviská“. 
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 2008 navštívilo pravidelne 
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48 cvičeniek, 25 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 2008 navštívili v pravidelných intervaloch 2 klienti, 
ktorí sa pravidelne podrobujú testom na hodnotenie telesnej zdatnosti. 12 klientom bolo 
poskytnuté odborné poradenstvo spojené s konzultáciami, antropometrickým meraním, 
meraním TK a pod. Spolu bolo evidovaných 365 návštev. Bolo vykonaných 544 meraní 
krvného tlaku a pulzu.  
POFA – individuálne poradenstvo v roku 2008 bolo poskytnuté 3 záujemcom. Počas 9 
stretnutí bolo vykonaných 9 meraní Smokerlyzerom, 9 meraní krvného tlaku a 9 meraní 
prístrojom Spirometer. 
Poradňu nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku- navštívilo 27 klientov, počet 
meraní krvného tlaku 86, 9 klientom bola odporučená LPS. 
Realizácia kampane „Qiut and win“ („ Prestaň a vyhraj“) 
     Kampaň „Prestaň a vyhraj“: V rámci kampane boli pracovníkmi OPZ pripravené 
a zverejnené v 6 regionálnych novinách  články „ Svetový deň bez tabaku“  a informačný 
článok o súťaži „ Prestaň a vyhraj“ s priloženou prihláškou a podmienkami súťaže pre 
účastníkov. Okrem regionálnych novín bolo distribuovaných v meste Nová Baňa 50 letákov 
s priloženou prihláškou, v meste Žiar nad Hronom 94 letákov, v Banskej Štiavnici 67 
a v Kremnici 20 letákov vyrobených ÚVZ SR. Distribuované boli v týchto mestách plagáty (z 
ÚVZ SR) a to – Nová Baňa v počte 5, Žiar nad Hronom 10, v Banskej Štiavnici 8 
a v Kremnici 7. Články, informácie a prihláška boli zverejnené aj na webovej stránke RÚVZ 
so sídlom v Žiari nad Hronom. 
Spoluúčasť zPZ na projekte „Obezita“: 
  Jedným  z hlavných cieľov preventívnych intervencií základnej poradne zdravia je aj 
odborné poradenstvo  v oblasti znižovania nadváhy. Z celkového počtu klientov základnej 
poradne zdravia  (432), ktorým bol vyhodnotený BMI index boli jeho zvýšené hodnoty 
zaznamenané v 51,60%.  A to u 44,37% žien  a  69,29% mužov.  236 klientom (184 žien, 52 
mužov) bolo poskytnuté odborné poradenstvo zamerané na úpravu stravovacích návykov, 
zdravú výživu a zvýšenie pohybovej aktivity pre prítomnosť zvýšených hladín lipidov v krvi. 
Klientom bola odporučená možnosť návštevy nadstavbových poradní (Poradňa zdravej 
výživy a Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity). Pracovníkmi oddelenia podpory 
zdravia bolo v oblasti zdravej výživy v roku 2008 vykonaných 127 aktivít (50 prednášok, 48 
besied a 29 konzultácií). 
Ad H) 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 2008 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.) 
     Pracovníci oddelenia sa v roku 2008 začali podieľať na realizácii rámcového projektu 
„Žime zdravo“, gestorom ktorého je ZŠ v Hliníku nad Hronom v spolupráci so Zväzom 
diabetikov. Na tejto škole bolo pracovníkmi oddelenia počas roka vykonaných 108 meraní TK 
u detí. U dospelých 100 meraní TK a 99 meraní celkového tuku. 
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 
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vyhodnotenia plnenia Programov a projektov ad G )„Surveillance chronických ochorení“ a 
 ad. B) „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem 
zdravo“. 
 
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 F úlohy č. 1 – „Iniciovať 
a organizovať zdravotno-výchovné akcie pre obyvateľov s osobitným zameraním na termíny 
odporúčané SZO“  a v bode D úlohy číslo 1  – „Aktivity pri príležitosti významných dní“  
 
4.  Realizovať ÚVZ SR pripravený komplexný Program podpory zdravia 

znevýhodnených skupín populácie 
„Zdravotný stav a  úmrtnosť špeciálnej skupiny  obyvateľstva (Rómov)“ 
 V roku  2008 nebol RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom realizovaný. 
 
5. 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. 
  
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov regiónu v zmysle uznesenia vlády 
SR predložiť Správu o zdravotnom stave obyvateľstva regiónu RÚVZ ZH.  
 

Termín úlohy je stanovený  30.9.2009     
 

7. Zabezpečiť vzdelávanie vybraných skupín obyvateľov regiónu v podpore zdravia 
      Pracovníčky oddelenia sa zúčastňujú školení, seminárov a konferencií organizovaných 
SZU a ÚVZ SR.  
      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 2008 nebol organizovaný ďalší kurz. Účastníci kurzu z roku 2006  však aktívne 
pokračujú vo svojich aktivitách a s oddelením podpory zdravia udržujú aktívny kontakt. 
 
8. 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. 
 
D. OBLASŤ HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
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 
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správneho životného štýlu detí a mládeže - telesná aktivita a zdravá výživa ,vykonávame  
štátny  zdravotný dozor a potravinový dozor. 
 
     Zapojili sme sa do pilotného   projektu  oddelenia epidemiológie  „Prevencia HIV/AIDS“, 
ktorého gestorom je  RÚVZ so sídlom  v Košiciach. Projekt sa realizoval v druhom polroku 
2008.  
 
Projekt : Súčasný stav výživy a obezity detí vo veku od 6 do 15 rokov života vo 
vybraných regiónoch Slovenska. 

 
     V r. 2007 sme zahájili práce na pilotnom projekte - Súčasný stav výživy a obezity detí vo 
veku od 6 do 15 rokov života vo vybraných regiónoch Slovenska. V našom regióne bolo do 
projektu zapojených 450  detí. Praktickú časť projektu  - podrobné dotazníky o stravovacích 
návykoch,  životnom štýle detí  a namerané hodnoty telesných proporcií –výška, váha ,obvod 
pása, sme spolu s podpísaným informovaným súhlasom rodičov doručili v stanovenom 
termíne gestorovi úlohy. 
 
Štatistické spracovanie a vyhodnocovanie údajov  z našich podkladov v roku 2008 vykonával 
gestor úlohy -II. Detská klinika FN v Bratislave  a Ústav fyziológie LFUK    Bratislava. 
 
Termín ukončenia  
 rok 2008 
 
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 :   Hrou proti AIDS    
 
     Na základe získaného menovacieho dekrétu   organizátora projektu „Hrou proti AIDS“  
získaných skúseností  sme v spolupráci s odd. epidemiológie začali realizovať tento projekt  aj 
v našom regióne. 
 
     Pilotný projekt, ktorého predlohou je projekt nemeckej Spolkovej centrály pre zdravotnú 
osvetu, je prebratý od českých autorov a bol upravený na možnosti Slovenskej republiky. 
Organizátorom projektu je RÚVZ so sídlom v Košiciach. 
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     Cieľom projektu je, aby mladí ľudia hlavne žiaci 9. ročníkov základných škôl a žiaci 
stredných škôl diskutovali o problémoch o pohlavne prenosných ochoreniach netradičným 
spôsobom- hrou a pritom si osvojili poznatky o problematike HIV/AIDS a iných pohlavne 
prenosných ochoreniach , antikoncepcii, sexuálnom správaní až po formovanie humánneho 
prístupu a podpore sociálneho cítenia k ľuďom HIV pozitívnym a chorým na AIDS. 
Dôslednou realizáciou sa očakáva zmena postojov a chovania sa mladých ľudí. 
 
     Projekt sa realizoval základnej škole,  na gymnáziu a v strednej odbornej škole , tento 
projekt mal veľký ohlas a jednotlivé školy chcú do budúcich rokov nadviazať pravidelnú 
spoluprácu. 
 
Termín ukončenia  
December 2011 

 
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 
4. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008 
 
     V roku 2008 sa realizovala príprava a priebeh kampane „Prestaň a vyhraj“. V rámci 
kampane boli pracovníkmi OPZ pripravené a zverejnené v 6 regionálnych novinách  články „ 
Svetový deň bez tabaku“  a informačný článok o súťaži „ Prestaň a vyhraj“ s priloženou 
prihláškou a podmienkami súťaže pre účastníkov. Okrem regionálnych novín bolo 
distribuovaných v meste Nová Baňa 50 letákov s priloženou prihláškou, v meste Žiar nad 
Hronom 94 letákov, v Banskej Štiavnici 67 a v Kremnici 20 letákov vyrobených ÚVZ SR. 
Distribuované boli v týchto mestách plagáty (z ÚVZ SR) a to – Nová Baňa v počte 5, Žiar nad 
Hronom 10, v Banskej Štiavnici 8 a v Kremnici 7. Články, informácie a prihláška boli 
zverejnené aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom. 
 
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). 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 desiatim prenosným ochoreniam a to 
proti tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym 
infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam a ružienke. 
 
     Administratívna kontrola očkovania ročníkov podliehajúcich kontrole sa vykonáva priamo 
v ambulanciách praktických lekárov pre deti a dorast. 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 dlhodobo je zaznamenávaná 98 – 100% 
zaočkovanosť u všetkých druhov pravidelného očkovania, pričom neboli zaznamenané 
rozdiely v zaočkovanosti detskej populácie zo sociálne slabších a rómskych rodín.  
V spolupráci s očkujúcimi lekármi sa budeme snažiť, aby tento trend bol zachovaný aj v roku 
2009.  
 
PLNENIE  JEDNOTLIVÝCH  ÚLOH 
 
Plánovanie očkovacích látok 
  
     Všeobecní lekári na základe ich požiadania boli individuálne usmerňovaní pri plánovaní 
očkovacích látok na úrovni ich zdravotných obvodov s tým upozornením, že maximálne 
skladovanie v ich chladničkách je časovo obmedzené na dobu 1 mesiaca. 
 
     V mesiaci apríli boli všetci všeobecní lekári  upozornení na vypracovanie včasného plánu 
vakcín proti chrípke pre skupiny osôb, ktoré podliehajú očkovaniu. 
 
    Organizácia a zabezpečenie realizácie imunizácie 
 
     Všeobecní lekári ako aj pediatri lôžkových oddelení boli priebežne informovaní 
o aktuálnej očkovacej schéme, aktuálnych vakcínach, kombináciách a kontraindikáciách 
očkovania  v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade s odporúčaniami SZO 
a krajinami EÚ 
 
     Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním  
 
     V roku 2008 boli zaznamenané 2 ochorenia na vírusovú hepatitídu typu B u pacientov 
zaradených do HDP. V jednom prípade ochorenie vzplanulo po dvoch dávkach vakcíny 
Euvax, v druhom prípade po kompletnom zaočkovaní proti VHB. 
 
     Dve ochorenia boli vykazované po očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu A, a to na 19 
deň po očkovaní a v druhom prípade na 22. deň po očkovaní. 
 
     Vzdelávanie rodičov a laickej verejnosti v oblasti očkovania, zamerané na význam 
očkovania a na antivakcinačné aktivity s využitím odborných vedomostí a platnej legislatívy - 
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v rámci „Európskeho imunizačného týždňa“ boli vykonané jednotlivé aktivity zamerané na 
zvýšenie povedomia laickej verejnosti o význame očkovania, o efektívnosti pravidelného 
povinného očkovania proti    tuberkulóze, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, 
vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, osýpkam, ružienke a 
mumpsu v Slovenskej republike od jeho zavedenia, na podporu očkovania proti chrípke s 
cieľom výrazne zvýšiť zaočkovanost' najmä rizikových skupín populácie v nasledujúcich 
chrípkových sezónach a na zdôraznenie významu očkovania proti pneumokokovým infekciám 
vzhľadom na prípravu zavedenia povinného očkovania u vybraných rizikových skupín 
populácie. Aktivity boli realizované formou článku v regionálnej tlači, relácie v regionálnej 
televízii, informačné vývesné tabule v priestoroch RÚVZ, vypracovaním letákov k očkovaniu 
proti pneumokokovým nákazám a humánnym papilomavírusom a  prostredníctvom 
všeobecných lekárov. 
 
     V dôsledku epidemického výskytu vírusovej hepatitídy typu A v okrese Žiar nad Hronom 
v prvom kvartáli 2008 boli zverejnené články v regionálnych novinách na zabráneniu prenosu 
ochorenia, k preventívnym, ale aj represívnym opatreniam. Pre lekárov prvého kontaktu ako 
aj odborným lekárom bol uskutočnený odborný seminár, na ktorom bola odprezentovaná 
práca „Vírusové hepatitídy z pohľadu epidemiológa“. 
 
     V apríli 2008 bola na celoslovenskej  kardiologickej konferencii v Žiline odprednášaná 
prezentácia „Zásady pre výkon očkovania“.  
 
      Edukácia verejnosti o význame očkovania proti chrípke boli uskutočnená v mesiaci 
september 2008 uverejnením článku v regionálnych novinách pod názvom „ Prišiel čas 
očkovania proti chrípke“. Prostredníctvom letákov, ktoré boli doručené do niektorých lekární 
a čakární všeobecných lekárov, bola informovaná časť verejnosti o význame očkovania. 
 
      V októbri 2008 sa uskutočnil odborný seminár zameraný na očkovanie proti chrípke ako 
aj ostatným druhom očkovania  pre lekárov prvého kontaktu okresu Žarnovica. 
 
       V decembri 2008 bol uskutočnený seminár o očkovaní pre diabetikov spádových okresov.  
  
Manažment očkovania v rokoch 2007 – 2010 – časový harmonogram podľa usmernenia 
ÚVZ SR 
 
     Softwér pre pediatrov a pre RÚVZ v SR nebol do konca roka 2008 vypracovaný, napriek 
tomu bolo možné vykonávať predbežné analýzy z doručených záznamov o očkovancoch 
s dátumami aplikácie vakcín. 
 
    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 na okresnej úrovni bola vykonaná vo všetkých 
ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast podľa usmernenia z ÚVZ SR.             
Kontrolované ambulancie boli včas informované o vykonaní administratívnej kontrole 
očkovania  podľa usmernenia z ÚVZ SR. 
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     Vypracovanie správy a vyhodnotenie získaných údajov na okresných úrovniach RÚVZ 
bolo vykonané v stanovenom termíne - správa o kontrole očkovania v spádových okresoch je 
uvedená v prílohe č. 1. 
  
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 – vykonané v stanovených termínoch 
Publikovanie a oboznamovanie odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutej zaočkovanosti a jej 
význame – priebežne a po administratívnej kontrole očkovania 

 
Príloha č 1: 
 

KOMENTÁR  K VÝKAZU  Z KONTROLY  OČKOVANIA 
K 31. 08. 2008  V OKRESE  BANSKÁ  ŠTIAVNICA 

 
 
      Administratívna kontrola očkovania bola  vykonaná v dvoch ambulanciách praktických 
lekárov pre deti a dorast, ktoré vykonávajú zdravotnícku starostlivosť pre deti okresu.     

 
Základné očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, vírusovej hepatitíde B, hemofilovým 

invazívnym infekciám a poliomyelitíde 
 
       Kontrolovaný ročník narodenia 2006 bol zaočkovaný na 100 % vakcínou INFANRIX 
HEXA. 
Prvé preočkovanie v ročníku narodenia 2004 proti diftérii, tetanu a pertussis trivakcínou 
D.T.P / D.T.COQ bolo  vykonané na 100 %. 

Druhé preočkovanie v ročníku 2001 trivakcínou D.T.P / D.T.COQ  bolo vykonané na  
100 %. 

Tretie preočkovanie detí v ročníku narodenia 1994 bolo vykonané na  100% , a to 
bivakcínou IMOVAX D.T.ADULT bolo očkovaných 74,61% a trivakcínou  DULTAVAX 
25,39 % . 
Očkovanie proti tuberkulóze 
      Základné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze BCG vakcínou bolo vykonané 
na  100 %. 
      Preočkovanie tuberkulín negatívnych detí v kontrolovaných ročníkoch narodenia  
1995 a 1996  bolo vykonané na 100 %. 
 
Očkovanie adolescentov proti vírusovej hepatitíde B 
      Ročník narodenia  1996 bol zaočkovaný na 100 % všetkými tromi dávkami . 

 
Základné očkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde 

 
      V ročníkoch narodenia 2006 a 2005  bolo vykonané na 100 % vakcínou PRIORIX. 
     Preočkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde v ročníku narodenia 1996 bolo vykonané 
na 100 % vakcínou PRIORIX. 
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Preočkovanie proti poliomyelitíde  
     Ročník narodenia 1994  bol vykonaný na 100% a to vakcínou  IMOVAX POLIO na 
74,61 %  a vakcínou  DULTAVAX  na 25,39 %. 
 
Očkovanie proti VHB 

     Očkovanie zdravotníckych pracovníkov a študentov stredných a vysokých škôl je 
uvedené v tabuľkách č. 11 a č.12. Stavy ZP sa priebežne aktualizujú, očkovanie nových -  
nezaočkovaných ZP sa priebežne vykonáva. 
      Očkovanie novorodencov HBsAg pozitívnych matiek proti vírusovej hepatitíde B 
v kontrolovanom období nebolo vykonané. 

     Očkovanie kontaktov VHB a nosičov HBsAg nebolo vykonané. 
 
     Očkovanie pacientov zaradených do HDP  a v príprave na zaradenie do HDP a na 
peritoneálnu dialýzu  sa vykonáva na nefrologickej ambulancii v Žiari nad Hronom alebo 
v Banskej Bystrici, kde je očkovanie vykázané. 
 
Iné druhy očkovania u detí do 15 rokov života 
 

• 3 deti boli očkované proti kliešťovej encefalitíde 3 dávkami 
• 70 detí starších ako 3 roky boli zaočkované proti chrípke 
• 22 detí bolo zaočkovaných proti VHA dvoma dávkami 
• 154 detí proti infekciám vyvolaným S. pneumoniae 
• 6 detí bolo očkovaných proti rotavírusovým infekciám 
 

 Očkovanie proti chrípke u osôb umiestnených  v liečebniach pre dlhodobochorých, 
geriatrických centrách a zariadeniach  sociálnej starostlivosti 

 
         Z celkového počtu 95 osôb umiestnených  v kolektívnych zariadeniach bolo vakcínou 

VAXIGRIP zaočkovaných celý uvedený počet osôb, t.j. 100 %. 
 
 Mimoriadne očkovanie nebolo vykonané. 
 
Očkovanie detí a dospelých po transplantácii krvotvorných buniek nebolo vykonané. 
 
Kontraindikácie u povinného pravidelného očkovania neboli uplatnené. 
 

 
Okres 

 

      
             Počet kontraindikácií k 31.08. 2008 

 
      Dočasné trvalé Spolu  

Banská Štiavnica 
 

0 
 

0 
 

      0 
 
 

Okres 
 

      
             Počet dočasných kontraindikácií  

 

zistených od 1.9.2006 do 31.8. 2007 Z toho počet doočkovaných detí k 31.8.2008Banská Štiavnica 

0 0 
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  Nežiadúce účinky ani komplikácie očkovania v kontrolovaných ročníkoch neboli 
zaznamenané. 

 
SKLADOVANIE OČKOVACÍCH LÁTOK  A KONTROLA CHLADOVÉHO REŤAZCA 

 
     
      Skladovanie očkovacích látok na obidvoch ambulanciách je zabezpečené 
chladničkami bez výparníkov vyhradenými len na tento účel. Chladničky sú vybavené 
teplomermi. 
      Kontrola teploty v chladničkách je len v pracovných dňoch 2 x denne s  písomnou 
evidenciou. V čase kontroly neboli chladničky preplnené. Vakcíny s najstaršou dobou 
expirácie boli umiestnené v prednej časti chladničky. Očkovacie látky sú na ambulancii 
skladované 1 mesiac.  Príjem vakcíny z lekárne zabezpečujú zdravotnícki pracovníci 
ambulancií. 
      Dokumentácia očkovancov je vedená na dobrej úrovni. Zoznamy zaočkovaných detí 
sú v písomnej forme mesačne zasielané na RÚVZ v Žiari nad Hronom. Vo výkone očkovania  
neboli zistené nedostatky. Obidve lekárky týchto ambulancií pre  deti  a dorast priebežne 
konzultujú  očkovanie týkajúce sa detí (typ vakcíny, kombinácie vakcín a časové odstupy 
medzi nimi, skladovanie). Spolupráca lekárok s našim oddelením je na veľmi dobrej úrovni. 
 
Celkový počet pediatrických obvodov: 18 – v rámci pôsobnosti RÚVZ 
Počet kontrolovaných obvodov: 2 (okres Banská Štiavnica) 
Z toho počet ambulancií: 2 

• so samostatnými chladničkami na uskladnenie vakcín bez výparníka, vybavených 
chladničkovými teplomermi: 2 

• s písomnou evidenciou teploty v chladničke iba v pracovných dňoch: 2 
nepretržite: 0 
 
G. OBLASŤ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 

 
1. Zabezpečovať znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného 
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (rizikové práce, nebezpečné 
chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory, 
dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž) najmä 
u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (úloha č. 2.1.). 

 
     Na hodnotenie  sme  v plnom rozsahu uplatňovali legislatívne úpravy v oblasti ochrany 
zdravia pri práci. V rámci výkonu ŠZD sme použili 4 druhy  kontrolných listov 
informovanosti zamestnancov. Celkom sme hodnotili 111 kontrolných listov informovanosti 
zamestnancov ( bez uložených opatrení, alebo sankcií). 

 
2. Zabezpečovať znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou 
u zamestnancov  pri práci so zobrazovacími jednotkami (úloha č. 2.2.). Pri výkone 
štátneho zdravotného dozoru dôsledne uplatňovať platnú legislatívu – nariadenie vlády 
SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci so zobrazovacími jednotkami a využívať kontrolné listy informovanosti 
zamestnancov. 
 
     Pri výkone ŠZD sme použili a vyhodnotili 27 kontrolných listov informovanosti 
zamestnancov typu Z. Zamestnávateľom boli poskytnuté konzultácie zamerané  na prevenciu 
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vzniku možných ochorení v súvislosti s prácou so zobrazovacími jednotkami, odporúčané 
cvičenia pri práci v sede (bol poskytnutý zdravotno-výchovný materiál RÚVZ ZH), 
zabezpečenie pitného režimu. Neboli uložené žiadne opatrenia,alebo sankcie na ochranu 
zdravia zamestnancov. 
 
3. Zdravé pracoviská (úloha č. 3) – vypracovať a realizovať intervenčné programy za 
účelom zlepšenia pracovného prostredia a zdravotného stavu zamestnancov na základe 
analýz rizikových prác a pracovného prostredia, objektivizácie rizikových faktorov 
v pracovnom prostredí a na základe sledovania zdravotného stavu zamestnancov 
rizikových profesií (objektívne vyšetrenie rizikových faktorov životného štýlu a použitie 
dotazníka). 
 
     V rámci projektu Zdravé pracoviská boli v spolupráci s oddelením podpory zdravia  
vykonané skríningové vyšetrenia rizikových faktorov životného štýlu zamestnancov priamo 
na pracoviskách spoločností: Illichmann Aluminium Casting s.r.o (38 zamestnancov). Zo 
zisťovaných údajov rodinnej a osobnej zdravotnej anamnézy, životného štýlu a vyšetrení bola 
každému zamestnancovi určená orientačná hladina individuálneho rizika vzniku kardio-
vaskulárnych ochorení a každému zamestnancovi podľa výsledkov poskytnuté individuálne 
poradenstvo v oblasti zdravého zdravotného štýlu. V rámci poradenstva ochrany a podpory 
zdravia pri práci boli poskytnuté odborné materiály na tému posudzovania a hodnotenia rizík  
v rámci kampane „ Zdravé pracoviská“ Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v súvislosti s listom Európskej agentúry. Za aktívnu účasť získala spoločnosť 
Osvedčenie o účasti na kampani. 13 respondentov vyplnilo dotazníky informovanosti typu Z- 
práca so zobrazovacími jednotkami a 25 respondentov  vyplnilo dotazníky informovanosti 
typu H- hluk. 
 
4. Politika kontroly tabaku a prevencie fajčenia. V prevencii a v ochrane nefajčiarov   
uplatňovať zákon NR SR č. 465/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. 
z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru podľa zákona č. 126/2006 Z. z. Zasielať hlásenia o dodržiavaní 
zákona v súlade s požiadavkami a metodikou ÚVZ SR.  
  
     Pri výkone ŠZD u zamestnávateľa sme vykonali 60 kontrol v zmysle  uvedeného zákona, 
nezistili sme žiadne priestupky. V prevádzkach sú vyhradené a označené miesta na fajčenie, 
alebo v celej prevádzke platí zákaz fajčenia. Každý z kontrolovaných zamestnávateľov má 
vypracovanú smernicu, alebo príkaz riaditeľa v písomnej forme, ako aj dokladom 
o informovanosti svojich zamestnancov. 
 
H. OBLASŤ HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
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. 
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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. pri 
rozhodovacej činnosti a pri výkone štátneho zdravotného dozoru. pri posudzovaní 
predložených návrhov na územné konanie tým, že požadujeme predložiť hlukové štúdie 
v tých prípadoch, keď budúca stavba alebo prevádzka bude zdrojom hluku (napr. výstavba 
IBV pri ceste I/65, kotolne, rekonštrukcia ciest, zberne kovového odpadu) alebo doplniť 
technické parametre technologických zariadení, ktoré budú zdrojom hluku a žiadali sme 
navrhnúť opatrenia na zníženie prekračujúcich hodnôt hluku. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie. 
 
     Na základe vyšetrenia kvality vody odobratej v rámci monitoringu pitnej vody bolo 
vydaných 19 opatrení na odstránenie nedostatkov za nevyhovujúcu kvalitu vody z verejných 
vodovodov. 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. V rámci štátneho zdravotného dozoru boli odobraté vzorky vody 
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. 
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 vyhlásených kúpacích oblastí v pravidelných dvojtýždňových 
intervaloch. V roku 2008 bol v auguste počas jedného týždňa na Počúvadlianskom jazere 
zaznamenaný výskyt vodného kvetu. Vo vzorke vody bola vyšetrená akútna toxicita. Po 
týždni bola kvalita vody vyhovujúca a výskyt vodného kvetu sa už nezopakoval. 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. 
 
     Bol zabezpečený monitoring pitných a rekreačných vôd v roku 2008 a vyhodnotenie 
kvality pitných a rekreačných vôd za rok 2008. V roku 2008 bolo v rámci monitoringu 
odobratých 199 vzoriek pitných vôd a 37 vzoriek vôd z prírodných kúpacích oblastí. Všetky 
výsledky monitoringu kvality pitnej vody boli vložené do programu Vydra. Výsledky 
monitoringu kvality vody na kúpanie boli vložené do informačného systému Vody na 
kúpanie, cez ktorý bolo spracované aj vyhodnotenie letnej turistickej sezóny na prírodných 
a umelých kúpaliskách. Boli spracované podklady pre vypracovanie správy pre EK o kvalite 
pitnej vody za roky 2004 až 2007 z určených zásobovacích oblastí, ktoré budú tvoriť 
informačný systém pre pitnú vodu. V ďalšom období sa už budú vkladať údaje za rok 2008.  
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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. V decembri r. 2008 spracovaním údajom o kvalite 
pitnej vody pre správu EK boli položené základy IS Pitná voda. Je predpoklad, že budú 
vybraté aj ďalšie ukazovatele, ktoré budú tvoriť informačný systém založený na indikátoroch 
životného prostredia a zdravia. 
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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 
  V rámci tohto bodu sa v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 
zrealizovalo meranie v areáli Materskej školy na ulici A.Kmeťa v Žiline, ktorá je v tesnej 
blízkosti objektu  úradov  štátnej správy (navštevovaný najmä v stránkové dni: pondelok, 
stredu a piatok), objekt MŠ a časť záhrady susedí s mestskou komunikáciou. Namerané 
hodnoty sú na hranici prípustnosti vyššie citovanej legislatívy. 
  Ďalej sa zrealizovalo meranie hluku na Bilingválnom gymnáziu v Žiline, ktoré priamo 
susedí s pôvodnou cestou I/18 -zapustená 4-prúdová komunikácia, kde sa zvyšuje hluk do 
okolia odrazmi od betónových zárubných múrov. Škola má zrealizovanú časť protihlukovej 
steny, ktorá bola súčasťou projektovej dokumentácie pri dostavbe školy, ale z finančných 
dôvodov nie je protihluková stena dokončená a žiaci i učitelia sú atakovaní hlukovou záťažou 
na úrovni 75 dB. 
Zrealizovalo sa meranie pred obchodným centrom Max v obytnej zóne, kde z prevádzky 
herne sa šíril hluk z ventilátora počas 24 hodín a obťažoval rodiny s deťmi v obytnej zóne. 
VZT zariadenia sa posilnili tlmičmi a hluk sa znížil na prípustnú mieru. 
Súbežne s meraním hluku sa uskutočnilo aj meranie koncentrácie tuhých častíc PM 10, 
ktorých hodnoty boli pod stanovený limit. 
Vykonalo sa meranie mikroklimatických a mikrobiologických podmienok - kultiváciou na 
plesne v Bábkovom divadle v Žiline, v kinosále OC Max, v Mestskom divadle v Žiline, 
merané v dopoludňajších hodinách počas predstavení pre deti. Výsledné protokoly sú v súlade 
s platnou legislatívou  Vyhláškou 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. Do tejto kapitoly patrí aj problematika, ktorá je popísaná nižšie (napr. 
zníženie spotreby vody, monitoring pitnej vody a pod.).  
 
2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania 
environmentálneho hluku 
  Denne posudzujeme a posilňujeme prevenciu expozície hluku v životnom prostredí v 
súvislosti s predkladaním projektových dokumentácií výstavby jednotlivých objektov 
nákupných centier, hypermarketov, multifunkčných centier, obytných budov s podzemnými 
garážami, športových centier a iných stavieb zasahujúcich do jestvujúcich štruktúr mesta, 
resp. pri zložitých prístavbách a nadstavbách jestvujúcich objektov priamo v centre mesta. 
V súvislosti s výstavbou Multifunkčného centra „Štadión“, ktoré súvisí so zvýšením dopravy 
v obytnej zóne v ulici Na Sihoti bola vypracovaná seminárna práca na interný seminár, ktorý 
bol odprednášaný na úrade v mesiaci november. V rámci projektovej dokumentácie bola 
predložená rozsiahla hluková štúdia s podrobným reálnym meraním hluku v obytnej zóne Na 
Sihoti v dennej, večernej i nočnej dobe a alternatívne boli navrhnuté protihlukové opatrenia.   
Bolo posudzovaných niekoľko protokolov o meraní hluku pre iné oddelenia -PPL a HP v 
súvislosti s hlukom z prevádzok do životného prostredia. Napr. firma KIMA -výroba 
tureckých medov -zvýšený hluk do okolia z výrobne z odsávacích zariadení a digestorov, tiež 
zo starších ventilátorov umiestnených na fasáde výrobne. Po kontrolnom meraní, kde boli 
všetky výsledky prekročené na hranici pozemku s obytným domom, prevádzkovateľ urobil 
účinné protihlukové opatrenia a výsledky meraní boli v súlade s platnou legislatívou.  

848



Boli konzultované hlukové štúdie týkajúce sa výstavby potravinových prevádzok -predajne 
LIDL, Tesco, skladové priestory fy Kofola a iné. 
Bolo konzultované v rámci Žilinského kraja niekoľko protokolov o meraní hluku, tiež 
konzultácií týkajúcich sa dopravného hluku. 
 
3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej 
vody a s využívaním prírodných vôd na kúpanie 
 V roku 2008 sme sa ako jeden z úradov v rámci kraja zúčastnili projektu ÚVZ SR 
„Zhodnotenie poklesu spotreby pitnej vody z verejných vodovodov a zdravotných 
dôsledkov“. V rámci projektu sme boli účastníkmi pilotnej štúdie, v ktorej sme rozposlali 50 
dotazníkov náhodne vybratým respondentom. Návratnosť bola iba 10 % z celkového počtu 
dotazníkov. Úloha sa mala plniť od septembra 2008. Na celoslovenskej porade HŽP sa 
rozhodlo, že vzhľadom na nízku návratnosť dotazníkov je na zváženie zahájenie samotného 
projektu s predpokladaným výberom respondentov v počte 10 000. Ako ďalší kľúčový 
problém sa javí nedodanie zoznamu s náhodným výberom respondentov od Registra 
obyvateľov SR. ÚVZ SR oslovil Register obyvateľov 2 x o vykonanie náhodného výberu  10 
000 dospelých obyvateľov SR vo vekovej kategórii 25 – 65 rokov, bez odpovede. To je 
dôvod, prečo sa v danom projekte nepokračuje.     
Riešenie úlohy č. 3 pretrváva, vykonala sa úplná analýza pitnej vody v obci Veľká Čierna,  v 
ktorej nie je verejný vodovod. Výsledky budú následne vyhodnotené a v spolupráci so 
všeobecným alebo detským lekárom príslušnej obce budú navrhnuté opatrenia. Na podnet 
pediatra NsP Žilina bola odobratá a vyšetrená vzorka vody na minimálnu analýzu a 
ukazovateľa absorbancia z vodovodného výpustu v rodinnom dome v Bánovej, Bláhova 
442/7. Rodinný dom je zásobovaný vodou z vlastnej studne. Pacient prekonal atypickú 
Bronchopneumoniu s pozitívnym nálezom serologického vyšetrenia Chlamydia pneumonie. 
Vyšetrená vzorka vody vyhovovala Nariadeniu vlády SR č. 354/2007 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu, o čom bol pediater písomne informovaný. Na podnet pracovníkov 
Obvodného úradu životného prostredia na Moyzesovej ul. v Žiline bola vyšetrená vzorka 
vody z vodovodného výpustu v budove OÚ ŽP na minimálnu analýzu, absorbanciu a olovo. 
Vyšetrená vzorka vody vyhovovala Nariadeniu vlády SR č. 354/2007 Z.z.  
RÚVZ Žilina nemá vyhlásenú v okrese Žilina a Bytča žiadnu prírodnú rekreačnú lokalitu.  
                                                                      
4. Monitorovať kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie 
  Monitoring pitnej vody na spotrebisku zabezpečujeme kontinuálne v súlade s platnými 
predpismi 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 tak, aby bola odberom a 
následným laboratórnym vyšetrením zistená kvalita pitnej vody na každom spotrebisku 
verejných vodovodov. Plánovanie a koordinácia odberov je potrebná vzhľadom na 
skutočnosť,  že vzorky sa vyšetrujú len na RÚVZ Žilina. Ak výsledky nekorešpondujú s 
výsledkami prevádzkovej kontroly, sú prevádzkovatelia upozornení na zabezpečenie limitov 
kvality a požiadaviek zdravotnej bezchybnosti. Počet odobratých vzoriek je na jednotlivých 
spotrebiskách závislý od počtu zásobovaných obyvateľov. Z toho dôvodu je vypracovaný plán 
odberu pre minimálne a rozšírené analýzy, výsledky sú zadávané do počítačového programu 
Vydra pre ďalšie spracovanie. Každoročne sa celý súbor výsledkov distribuuje na RÚVZ so 
sídlom v Košiciach, NRC pre kvalitu pitnej vody. 
Bola vypracovaná správa v 1. polroku, ktoré vodovody zásobujú viac ako 5 000 obyvateľov a 
následne sa spracováva podrobná analýza za roky 2005-2007, každé odberové miesto sa bude 
hodnotiť podľa požiadaviek Smernice Európskej únie 18/83 EC o kvalite vody určenej na 
ľudskú spotrebu. Takáto správa sa pripravuje prvýkrát a bude vypracovaná v spolupráci s 
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VÚVH Bratislava s termínom do 15.12.2008. Okrem toho pravidelne na začiatku každého 
roka konzultujeme odberové miesta so SeVaK a.s., Žilina a uplatňujeme i pravidelné týždenné 
zasielanie počtu vzoriek a kvality pitnej vody, prípadne opakované vzorky musia vyhovovať 
platnej legislatíve. Toto sa vykonáva cez emailovú poštu. Kvalita pitnej vody je zverejnená vo 
výročnej správe na stránke RÚVZ Žilina. Okrem toho kontrolujeme náhodne vybraté 
vodovody vrátane kontroly PHO. V roku 2008 sme takto kvôli opakovane nevyhovujúcej 
kvalite pitnej vody v obci Dlhé Pole – hlavný a doplňujúci vrt pri ZŠ - pristúpili k vydaniu 
zákazu použitia doplňujúceho vrtu na pitné účely. Táto situácia sa prechodne riešila dovozom 
vody do obce cisternami. Doplňujúci vrt je naďalej odstavený. Hlavný vrt pri ZŠ bol 
vyčistený a toho času vykazuje zdravotnú nezávadnosť. Koncom tohto roka sa prejavuje ako 
nikdy doteraz enormný nedostatok pitnej vody. V niektorých obciach už sme zaznamenali 
regulovanie dodávania pitnej vody do siete. V rámci Svetového dňa vody sme poskytovali len 
poradenstvo.   
Náš úrad má zriadenú enviromentálnu poradňu zdravia na odd. HŽP. 
Úrad vydal niekoľko podporných stanovísk pre obce alebo vodárenskú spoločnosť na 
čerpanie Eurofondov pri výstavbe vodovodov a kanalizácie (zvlášť pre okres Bytča). 
Oddelenie vykonáva aj odbery vzoriek platených služieb pre pitné aj bazénové vody v 
okresoch Žilina a Bytča.  
Štátny zdravotný dozor na umelých kúpaliskách sme zabezpečovali v súlade s Vyhláškou MZ 
SR č.72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na 
kúpanie a na kúpaliská. V okresoch Žilina a Bytča  máme tieto umelé kúpaliska: TK Veronika 
Rajec, TK Laura Rajecké Teplice, TK Stráňavy, MKP Žilina – vonkajšie bazény, Kúpalisko 
Bytča. K 13.06.2008 bola vypracovaná písomná správa o príprave umelých kúpalísk na LTS 
2008 a zaslaná na ÚVZ SR Bratislava informačným  systémom vody na kúpanie. Tento 
informačný systém bol zavedený v roku 2008. V rámci ŠZD sme vykonali v týchto 
zariadeniach hygienické kontroly. Pri zistení menej závažných nedostatkov boli uvedené v 
zázname opatrenia s termínmi ich odstránenia. Počas LTS 2008 sme pravidelne odoberali a 
monitorovali kvalitu bazénových vôd. Závažnejšie nedostatky neboli zistené. Ukončenie 
sezóny na všetkých kúpaliskách v okresoch Žilina a Bytča bolo k 15.9. 2008. Dňa 15.10.2008 
bola zaslaná písomná správa elektronickou formou na ÚVZ SR Bratislava. Na webovej 
stránke RÚVZ Žilina boli každý týždeň zverejňované informácie o priebehu sezóny pre 
verejnosť vrátane kvality vody. Obdobne aj v informačnom systéme Voda na kúpanie je 
možnosť  získať informácie o kvalite vody na kúpanie a priebehu LTS v rámci okresov Žilina 
a Bytča. Môžeme konštatovať, že hygienicko – epidemiologická situácia je dlhodobo 
priaznivá. Okrem toho  sledujeme  kvalitu vody v umelých bazénoch počas celého roka: 
Relaxačno  -informačné centrum Terchovec v Terchovej, Hotel Boboty vo Vrátnej, Hotel 
Bránica v Belej, Hotel Dubná Skala v Žiline, Hotel Holiday Inn v Žiline, MKP Žilina – 
vnútorný   bazén a Penzión Javorina v Čičmanoch, Relaxačné centrum Oazis v Žiline, ako aj  
SLK Rajecké Teplice – rehabilitačný a kľudový bazén a Whirpool vane. 
Sledujeme aj ďalšie bazény, ktoré sú využívané v rámci  cestovného ruchu v ubytovacích 
zariadeniach   /ATC Varín, ATC Nižné Kamence, relax centrá a iné/ 
V rámci štátneho hygienického dozoru bola vykonaná analýza vzorky vody z Vodného diela 
Žilina v súvislosti s plánovanou športovou akciou. Táto lokalita však nepatrí medzi vyhlásené 
prírodné rekreačné lokality.  
Oddelenie  HŽP v rámci seminárov na úrade vypracovalo seminárnu prácu LTS 2008, ktorá 
bola prezentovaná v mesiaci august. 
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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 HŽP v novembri 2008 v Dunajskej Strede Regionálnym hygienikom MUDr. Martinom 
Kapasným, MPH. 
Krajský odborník pre HŽP Žilinského kraja MUDr. Martin Kapasný, MPH zvolal dve krajské 
porady odboru HŽP, ktoré sa uskutočnili v Čadci a Martine a vyplývajú zo zákona NR SR  č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia § 6, ods.6, písm.a.  
 
OBLASŤ 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. 

 
V roku 2008 boli realizované nasledovné zmeny očkovacieho kalendára:  
zabezpečené novými vakcínami takto : 
Na očkovanie detí HBsAg pozitívnych matiek bola určená vakcína INFANRIX-PV-HIB  
Od roku 2008 ostáva iba povinné očkovanie dojčiat proti VHB. 
Deti z ročníka narodenia 2003, ktoré neboli základne očkovanéproti poliomyelitíde 4. dávkou 
OPV vakcíny, sa v priebehu roka 2008 preočkujú jednou dávkou IPV.  
 
 Aktuálna problematika v teréne k riešeniu pre epidemiológa v roku 2008 : 
Očkovanie proti varicelle - novinka v očkovaní v roku 2008, očkovacia schéma uverejnená na 
príbalovom letáku vakcíny nie je v súlade so schémou očkovacieho kalendára 
Dlhodobý výpadok  vakcíny  :  D.T.Vax,  D.T.COQ. 
Preočkovanie zdravotníckych pracovníkov proti vírusovej hepatitíde typ B 
Pravidelné preočkovanie  dospelej populácie proti tetanu  
 
Kontrola očkovania 2008 : výsledky  
Na úrovni imunizačného programu sa aktuálne vykonáva monitoring, vyhodnocovanie a 
zabezpečenie vyššej úrovne zaočkovanosti. Uskutočnenie - telefonické konzultácie, 
osobný kontakt s klientom resp. lekárom, semináre pre lekárov. Výkon štátneho 
zdravotného dozoru  v ambulantných zariadeniach sa vykonáva v zmysle platnej 
legislatívy v súlade s návrhom záznamu o výkone ŠZD z ÚVZ SR Bratislava.  
Telefonické konzultácie vykonané 42x pre lekárov, 34x klienti, výkon ŠZD: 43 
ambulancii zdravotníckeho zariadenia - z toho 21x  uvedenie priestorov do prevádzky  
rozhodnutím. 
Kontrola očkovania za obdobie od 1.9.2007 do 31.8.2008 bola v regióne okresov  Žilina 
a Bytča vykonaná na základe usmernenia ÚVZ SR Bratislava č. OE/ 6264/2008 zo dňa 
23.7.2008. V okrese Žilina je zaočkovanosť v rozmedzí od 99,5% pri preočkovaní proti 
TBC v ročníku narodenia 2007 do 100,00% pri vakcinácií proti DTP, VHB,HIB a 
poliomyelitíde v ročníku narodenia 2005. V okrese Bytča sa zaočkovanosť pohybuje v 
rozmedzí od 99,3% pri očkovaní adolescentov  proti VHB v ročníku narodenia 1996 do 
100,00% pri vakcinácií proti DTP,VHB,HIB a poliomyelitíde v ročníku narodenia 2006, 
preočkovaní tuberkulín negat. detí v roč. 1996,1995 a MMR v roč. narodenia 
2006,1996. 
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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 okresoch sa nevyskytli 
obvody so zaočkovanosťou  nižšou  ako 90%. Výkon očkovania ako aj jeho 
dokumentácia je v súlade so Zák. NR SR  č. 355/2007 Z. z. Pre priaznivú 
epidemiologickú situáciu sme nemuseli prikročiť k mimoriadnemu očkovaniu. Azylové 
zariadenie na území regiónu nemáme. 
 
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. 
2008 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“  Realizované sú antropometrické, somatometrické a biochemické vyšetrenia.  
Údaje o stravovacích návykoch a pohybovej aktivite sú spracované formou dotazníka. 
Jednodňový jedálny lístok je vyhodnotený v programe ALIMENTA. V roku 2008 bolo 
vyšetrených 80 klientov. 
Vyhodnotenie sa uskutočňuje samostatne v 31.12. kalendárneho roka 
 
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  a je realizovaná prostredníctvom poradne správnej výživy. Klientom 
je poskytované poradenstvo v otázkach životného štýlu, stravovacích návykoch, 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 
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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 zisťovanie konzervačných látok, 
mikrobiologických kritérií, fluoridov v zubných pastách, akrylamid v lakoch na nechty. 
Zisťovala sa správnosť dokumentácie v prevádzka 

 
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 sa plí priebežne, podrabné vyhodnotenie vrátane číselných ukazovateľov je 
predmetom samostatnej správy. 
 
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 

- V rámci plánu práce odoberajú sa vzorky epidemiologicky rizikových potravín v ZSS 
- v zmysle harmonogramu odberu vzoriek v rámci výkonu úradnej kontroly boli 

odobraté vzorky so  zameraním na obsah kadmia a akrylamidu 
Chemické riziko z potravín:  
Kontrola obsahun kadmia. Druh potravín: Huby , oriešky. Oddelenie FV odobralo 1 vzorku 
(orechy) podľa plánovaného  harmonogramu v mesiaci august. 
Kontrola obsahu histamínu vo vybraných potravinách 
 V mesiaci apríl bola odobratá vzorka rýb - pstruh 9 x 100g  na vyšetrenie histamínu. 
Výsledky vyšetrenia vyhovujú. 
 Kontrola obsahu NaCl v potravinách 
V meiaci august 2008 boli odobraté 3 vzorky hotovej stravy podľa harmonogramu odberu 
vzoriek. Úloha patrí do skupiny monitorovacích úloh. 
 Kontrola obsahu akrylamidu v potravinách 
V mesiaci september 2008 boli odobraté 2 vzorky hotovej stravy – hranolky. Úloha patrí do 
skupiny monitorovacích úloh. 
V roku 2008 boli dusičnany a dusitany vyšetrované v 55 vzorkách dojčenskej výživy 
PCB v 1 vzorke dojčenskej výživy 
Reziduá pesticídov v 2 vzorkách  dojčenskej výživy 
Obsah gluténu v bezgluténových potravinách v 1 vzorke    
Kumarín v 1 vzorke výrobku s obsahom škorice určené pre deti do 3 rokov 
Akrylamid bol vyšetrovaný v 5 vzorkách dojčenskej výživy 
Mykotoxíny boli vyšetrované v 6 výrobkoch dojčenskej výživy     
 
Počet odobratých vzoriek na vyšetrenie ťažkých kovov: 37 

 
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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Plán práce činnosti na rok 2008 bol vypracovaný v zmysle viacročného národného plánu  pre 
úradnú kontrolu potravín v SR v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva – aktualizácia 
na r. 2008 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. V zmysle hlásení sa vykonávajú kontroly u výrobcov, distribútorov 
a v ZSS vo  veci zabezpečenia nápravných opatrení pred ohrozením verejného zdravia 
zdravotne škodlivými potravinami. Za obdobie r. 2008 bol sledovaný výskyt zdravotne 
škodlivých potravín / Bryndza plnotučná zimná pre prítomnosť Salmonely, mrazené  
bravčové mäso s podozrením na kontamináciu dioxínov, a obsah melamínu v potravinách 
dovezených z Číny. 
Vykonávajú sa kontroly u výrobcov, distribútorov a  v obchodnej sieti vo veci 
zabezpečovania nápravných opatrení pred ohrozením verejného zdravia zdravotne škodlivými 
potravinami a nebezpečnými kozmetickými výrobkami. 

 
RÚVZ so sídlom v Žiline v zmysle hlásení z ÚVZ SR Bratislava o výskyte nebezpečných 
kozmetických výrobkoch zistených v Európskej únii ( 16 hlásení ) prekontrolovalo 56 
zdravotne škodlivých kozmetických výrobkov. 

 
Kontrola prítomnosti melamínu v zložených výrobkoch s obsahom mlieka alebo 

mliečnej zložky viac ako 15% v ázijských reštauráciách. 
Kontrola bola zameraná na preverenie umiestňovania na trh v Slovenskej republike potravín 
pôvodom z Číny, a to zložených výrobkov s obsahom mlieka alebo mliečnej zložky viac ako 
15% alebo v prípade, že nie je možné zistiť obsah mliečnej zložky, používaných v ázijských 
reštauráciách. 
Odpočet: 
Počet kontrol : 16 
Počet skontrolovaných zariadení : 14 
Počet opatrení (podľa § 55 ods.l písm. f) zákona 355/2007) : 7 – zákaz používať a 
konzumovať potraviny neoznačené v štátnom jazyku až do doby ich označenia v zmysle 
príslušnej hlavy  PK SR. 
Počet / suma pokút (podľa zákona  355/2007 Z.z.) : 3 v celkovej sume 50 000,- Sk 
O úlohe bola podaná samostatná správa. 
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Úlohy v oblasti informatiky 
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, kontroly, uložené opatrenia a odobraté vzorky a sledované ukazovatele 
mikrobilogického a chemického rizika  sú priebežne zadávané do aktuálneho informačného 
systému ISUVZ . 

 
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 roky 2000 – 2006 pre účely hodnotenia rizika z konzumácie potravín 
 
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 ZSS bolo zrealizovaných 158 kontro. 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 
 
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 – Pestrosť stravy bola 
zisťovaná a koeficient pestrosti bol vypočítaný z 26 jedálnych lístkov v 23  školských 
stravovacích zariadeniach. Oddelene bola hodnotená pestrosť pokrmov podávaných ako 
Desiata, Polievka a hlavné jedlo Obed a Olovrant. Najvyššia pestrosť je stanovená pre 
výsledok 1,0 a najmenej tolerovaná pestrosť je hodnota 0,5 a nižšia. V 41 % Desiaty (z 17 
jedálnych lístkov) nevyhovovala pestrosť podľa vzorca, Polievky a Obedy vo všetkých 26 
prípadoch zodpovedali pestrosti a 25 % Olovrantov nevyhovovali pestrosti jedálnych lístkov. 
Pitný režim bol dodržaný vo všetkých prípadoch. Zvyčajne sa podával čaj. Zaradenie 
strukovín, rýb v strave, celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny závisí od finančnej situácie 
školských zariadení. Podávanie nevhodnej stravy bolo zaznamenané v 17 sledovaných 
stravovacích zariadeniach ako vyprážané pokrmy (1-5x v mesiaci), v deviatich zariadeniach – 
zväčša predškolských – boli podávané rizikové požívatiny (cestoviny s vajcom, chlieb 
opečený vo vajci, volské oko, omeleta, praženica), čo bolo zhodnotené ako nevyhovujúce. 
O výsledkoch a doporučeniach k zvýšeniu pestrosti jedálnych lístkov boli informovaní 
štatutárni zástupcovia zariadení. 
- zaraďovanie epidemiologicky rizikových pokrmov do jedálneho lístka v školách i v 
zariadeniach, v ktorých sa uskutočňujú zotavovacie podujatia pre deti a mládež v rámci 
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výkonu ŠZD.  
- kontrolu sortimentu v 24 školských bufetoch a v 1 nápojovom automate 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.   
- 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 50 porcií obedov na laboratórne analýzy a vykonaný prepočet v programe 
NUTRIS. Po zhodnotení biologickej a energetickej hodnoty hotovej stravy vyplynulo, že v 5 
prípadoch bol zaznamenaný deficit bielkovín a v 4 prípadoch deficit tukov. 
- informovanie a usmerňovanie kontrolovaných subjektov s cieľom zlepšiť kvalitu 
stravy podávanej v zariadeniach spoločného stravovania  
- distribúcia letákov „Zdravá výživa detí“ v predškolských a školských zariadeniach 
- distribúcia plagátov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 
„Celonárodná súťaž esejí pre stredoškolákov – Zdravie mladých ľudí mojimi očami“  28 
stredným školám  
 
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 – vykonaných 6 konzultácií 
k mliečnemu programu, prevádzkovým poriadkom; usmerňovanie vedúcich školských jedální 
k dodržiavaniu zásad zdravej výživy v rámci výkonu ŠZD - 194 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 a zároveň sme poskytovali konzultácie o spôsobe 
podávania a skladovania mlieka a mliečnych výrobkov. Do projektu je aktívne zapojených 29 
školských zariadení, z toho 3 zariadenia realizujú Mliečny program na základe súhlasu 
RÚVZ v Žiline.  
 
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 
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5. Podporovať napĺňania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým 
závislostiam. 
− v rámci štátneho zdravotného dozoru sme vykonali 38 cielených kontrol zameraných 
na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 465/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
OBLASŤ 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, na ktorých sú vyhlásené rizikové práce, 
prehodnocujú sa vydané rozhodnutia, najmä v prípade 4. kategórie.   Hodnotia sa podklady 
slúžiace k vyhlasovaniu rizikových prác (posudky o riziku, objektivizácia faktorov 
pracovného prostredia, 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. 
 Tiež, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorí majú vyhlásené rizikové 
práce,  boli písomne vyzvaní, aké povinnosti im vyplývajú podľa § 31, § 52 zákona č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Následná spätná odozva od oslovených 
subjektov bola z našej strany v zmysle platnej legislatívy šetrená a doriešená. V prípade 
nesplnenia uvedených povinností sú zamestnávatelia upozornení, že orgán na ochranu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) je oprávnení uložiť pokutu za správny delikt podľa § 57 
ods. 40 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 140/2008 Z.z. 
 V prípadne vylepšenia pracovných podmienok, technológií, zmeny činnosti a pod. na 
rizikových pracoviskách a na základe vyhovujúcich parametrov faktorov pracovného 
prostredia dokladovaných protokolmi, sú jednotlivé rizikové práce rušené. 
 Kontroly sú vykonávané za spolupráce pracovníkov príslušnej PZS a BTS, ktoré sú 
informované o náležitostiach požadovaných od zamestnávateľov. 
 
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 venujú študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, 
odboru verejného zdravotníctva, v rámci ich  vykonávania odbornej praxe. Študentom je 
objasnený význam oboru, vysvetlená teória, prax si následne študenti overia  v terénne.  
Okrem toho, pracovníčky poskytujú študentom aj odborné konzultácie a poradenstvo 
nepravidelne počas školského roka.   
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 V prvom polroku 2008 vykonávali na odbore PPL odbornú prax dve lekárky v rámci 
špecializačného štúdia pre získanie subšpecializácie „Služby zdravia pri práci“. Okrem 
teórie, zoznámenia sa s počítačovým spracovaním údajov (program ASTR), tieto lekárky 
vykonávali pod odborným dohľadom prácu v teréne (vykonávanie ŠZD, šetrenie návrhov 
chorôb z povolania, šetrenie podnetov). V druhom polroku 2008 na odbore PPL pri RÚVZ 
so sídlom v Žiline vykonávali odbornú prax 4 študenti štúdijného programu „Verejné 
zdravotníctvo“ z vysokých škôl v Martine a v Trnave. 
 Okrem uvedeného, poskytujú pracovníčky PPL telefonické aj osobné konzultácie 
lekárom PZS a praktickým lekárom vykonávajúcim lekárske preventívne prehliadky. 
 V prvom polroku boli vypracované 3 modelové situácie zaslané na ÚVZ SR v 
Bratislave, a to v súvislosti s prípravou dištančného vzdelávania formou e-learningu na SZU 
v Bratislave. 
 
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 preventívneho a bežného ŠZD je kontrolované plnenie 
povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z platnej legislatívy. Zamestnávatelia sú priebežne 
upozorňovaní  na zmeny v legislatíve. V prípade zistených nedostatkov sú uložené 
termínované opatrenia, ktoré sú následne prešetrené a skontrolované. O výsledkoch kontrol 
sú vedené záznamy. 
 V 1. polroku 2008 bola činnosť odboru PPL zameraná na podchytenie prác so 
zameraním na fyzickú záťaž, hlavne u zamestnancov pracujúcich v automobilovom 
priemysle (práca vo vynútenej polohe, v stoji, pod časovým tlakom). Získané informácie sa 
zbierajú, sumarizujú, spracúvajú a porovnávajú s predchádzajúcimi štúdiami. 
 V druhom polroku roku 2008 sme naďalej riešili nedostatky súvisiace s fyrickou 
pracovnou záťažou ale aj psychickou záťažou. Zamestnávatelia boli písomne aj ústne 
usmerní a v prípade nedostatkov doriešení v zmysle platnej legislatívy.  
  Vykonáva sa kontrola vo firmách s vyhlásenými rizikovými prácami s rizikovým 
faktorom  psychická pracovná záťaž. Zamestnancom sa poskytujú kontrolné listy 
informovanosti. Vyplnené dotazníky boli odovzdane PHDr. Monike Zámečníkovej na ÚVZ 
v Bratislave. 
 Pri výkone ŠZD sa zisťuje 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)  
 Pracovníčky odboru PPL vykonávajú odborné konzultácie s pracovníkmi PZS, 
spolupracujú na riešení problémov v teréne. Tiež, sú pracovníci PZS písomne informovaní o 
nových legislatívnych zmenách, prípadne o výstupoch z krajských a celoslovenských porád 
v odbore PPL a následne sú cez zamestnávateľa kontrolovaní.          
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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..../  
Cieľom úlohy je zvýšiť záujem a aktívny prístup štátnych orgánov, organizácií a 
dobrovoľných združení k riešeniu prioritných rizík zdravia obyvateľstva.  
Zrealizované  aktivity: 
- Príspevok v regionálnych novinách Žilinský večerník k realizácii kampane „Prestaň a 

Vyhraj“ 
- 8x informačný panel k realizácii súťaže " Prestaň a Vyhraj“ /RÚVZ, Mestský úrad 

Žilina,Poliklinika KRANKAS a ŽILPO, Železničná poliklinika ŽA, Stredná priemyselná 
škola poľnohospodárska a stavebná, SČK /, Informačné panely k Svetovému dňu zdravia 

- Priebežná aktualizácia web stránky RÚVZ, informácia k aktivitám – Svetový deň zdravia, 
Svetový deň bez tabaku a k súťaži „Prestaň a Vyhraj“ 

- Distribúcia letákov a prihlášok k súťaži „Prestaň a Vyhraj“ 
- Prednášková činnosť /7x/ na základných a stredných školách k aktuálnym dňom 

vyhláseným SZO, besedy /4x/ pre seniorov v spolupráci s SČK na tému „Životný štýl 
seniorov a fajčenie“ a odborný seminár /2x/ pre stredných zdravotníckych pracovníkov PL  
KRANKAS  na tému „Fajčenie a zdravie“  

2. február - Svetový deň rakoviny 
V na web stránke RÚVZ sme uverejnili článok s názvom:  „Boj proti  rakovine – stále 
aktuálna otázka“. 
22.marec – Svetový deň vody 
V rámci dňa otvorených dverí na RÚVZ sme sa zamerali na hlavnú myšlienku tohtoročného 
Svetového dňa vody a zdôraznili sme dôležitosť pitného režimu v rámci racionálnej výživy. 
Zrealizované boli 2 prednášky na  tému: „ Zdravie ukryté vo vode“ Mestský úrad Žilina pre 
100 účastníkov a v rámci konferencie technických pracovníkov v zdravotníctve v Trenčíne 
cca 300 účastníkov. 
7. apríl – Svetový deň zdravia        
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na Oddelení 
podpory zdravia . Akcia bola propagovaná na web stránke a informačnom paneli vo 
vstupných priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.   Boli poskytnuté 
telefonické informácie o možnostiach odvykania od fajčenia a znižovaní rizika KVCH. Akcia 
bola vyhodnotená. Správa odoslaná.   
8. máj -  Svetový deň Červeného kríža 
V rámci Svetového dňa Červeného kríža sme pripravili prednášku „ Predlekárska  prvá 
pomoc“ pre študentov SZŠ a pre trénerov a rozhodcov plaveckej školy Nereus Žilina 
31. máj – Svetový deň bez tabaku 
K Svetovému dňu bez tabaku bol uverejnený článok v Žilinských novinách – Žilinský 
večerník : „ Prestaň a vyhraj“ . V spolupráci s SČK bola zrealizovaná prednáška pre seniorov“ 
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Životný štýl seniorov a fajčenie“ a prezentácia v rámci odborného semináru polikliniky 
KRANKAS Žilina, pre odborný personál / 23 účastníkov/ na tému „ Fajčenie a zdravie“ 
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 59 darcov krvi. 
28. september – Svetový deň srdca – V spolupráci s MÚ Žilina, Hasičským záchranným 
zborom, Žilinským osvetovým strediskom a zdravotnými poisťovňami sa zorganizovali 18-
19.9. 08 Žilinské dni zdravia. Vyšetrených 131 klientov. Poskytnutá konzultácia k zdravému 
životnému štýlu. Zrealizované boli Dni zdravia v spolupráci so zdravotnou poisťovňou 
Dôvera a UNION pre zamestnancov podnikov Stredoslovenská energetika Žilina / 92 
účastníkov/ , MÚ Žilina / 24 účastníkov/   a MÚ Turčianske Teplice / 45 účastníkov /, kde 
účastníkom  bola poskytnutá individuálna konzultácia spojená s meraním krvného tlaku a 
celkového cholesterolu a taktiež boli poskytnuté propagačné materiáli na tému zdravého 
životného štýlu.  
 16. október – Svetový deň výživy- 
Prednášky o správnej výžive a poruchách stravovania  dospievajúcej  mládeže,  zamerané na 
prevenciu obezity v SZŠ Žilina pre cca 100 študentov 1. a 2. ročníka.  Prednáška bola 
doplnená o výpočet BMI indexu a prístrojom Omron BF 300 meranie percenta telesného tuku.  
14. november - Svetový deň diabetu – spolupráca s fi WORWAG – v projekte MOST -  
Mesiac o srdcových témach, ktorý bol zameraný na osvetu a edukáciu hlavne diabetikov  o 
kardiovaskulárnych ochoreniach, ich rizikách a  prevencii. Súčasťou bola aj mediálna kampaň 
v spolupráci s Slovenskou nadáciou srdca. V rámci seminára v priestoroch MÚ Žilina u 80 
klientov boli zrealizované individuálne konzultácie , meranie krvného tlaku a meranie 
celkového cholesterolu 
20. november – Svetový deň detí. 
Pre ZŠ Žilina Hájik a súkromnú ZŠ Hliny boli pripravené prednášky na tému“ Zoonózy, alebo 
pes a mačka nie je hračka“ a „ Infekčné ochorenia v detskom veku“ ktorých sa zúčastnilo 
celkovo 200 žiakov.. 
 
6. Priebežne sledovať zdravotný stav obyvateľov SR  
- pripravovať regionálne podklady pre správy o zdravotnom stave obyvateľov pre UVZ SR  
v súlade s určeným termínom  
Odpočet: V rámci činnosti PZ boli vyšetrení klienti, ktorí aktívne prejavili záujem o svoje 
zdravie. Vyšetrených klientov za vykazované obdobie :  570 
U klientov je odobratá anamnéza, vykonané antropometrické a biochemické vyšetrenia, ktoré 
sú spracované a následne vyhodnotené. 
 -     Aktívna  spolupráca pokračuje so Zdravotnými poisťovňami Dôvera, Union a s 
Národnou transfúznou  službou – v I.polroku 2008 sa realizoval Svetový deň darcov krvi a 
Dni zdravia pre pracovníkov vybraných firiem v    okrese Žilina / Stredoslovenská energetika 
/ a Turčianske Teplice zamestnanci a návštevníci MÚ. 
Počas týchto akcií bolo vyšetrených celkom cca 200 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  
- prostredníctvom monitoringu rizikových faktorov životného štýlu klientov zamerať sa najmä 
na hodnotenie miery rizika u ochorení obehového systému /infarkt myokardu, náhla cievna  
príhoda..../ s cieľom využiť získané dáta pre konkrétne intervenčné aktivity pri prevencii  
civilizačných ochorení.  
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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  
Cieľom úlohy je kvalifikovane vyškoliť iných nezdravotníckych pracovníkov a laikov  
v podpore zdravia.  
Odpočet:  
-     prednášky a besedy  /4x/ + individuálne poradenstvo pre seniorov v spolupráci s SČK   
Pokračovanie v projekte "Zdravé zúbky" – realizovaný zber dotazníkov od pedagógov /5x/, 
ktorí na projekte spolupracovali, o ich názoroch na pripravenosť projektu,  odbornej úrovni a 
efektivite celého projektu pre deti MŠ    
Realizácia projektu " Hrou proti AIDS" určenej pre žiakov ZŠ a SŠ  -  4x /120 účastníkov  
- Pokračujeme v spolupráci s nadáciou „ÁNO pre život“ v Rajci, ktorá zabezpečuje chránené 
bývanie pre ohrozené matky s deťmi. V rámci spolupráce bol zrealizovaný prednáškový blok 
o zásadách správnej výživy v detskom veku, a prevencii fajčiarskej závislosti. Individuálne 
boli poskytnuté konzultácie  s klientkami fajčiarkami o možnostiach odvykania od fajčenia.. 
-Prednášky o správnej výžive a poruchách stravovania  dospievajúcej  mládeže,  zamerané na 
prevenciu obezity v SZŠ Žilina pre cca 100 študentov 1. a 2. ročníka.  Prednáška bola 
doplnená o výpočet BMI indexu a prístrojom Omron BF 300 meranie percenta telesného tuku. 
 
E. POLITIKA KONTROLY TABAKU A PREVENCIE FAJČENIA  
 
Úlohy:  
4. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008  
- dotazníkovou formou porovnať výsledky súťaže z roku 2008 s rokom 2006 s cieľom zistiť  
efektívnosť tohto výchovného programu.  
Dotazníkový prieskum efektivity realizovať vždy v dvojročných intervaloch tak, ako  
beží súťaž a v súlade s odporúčanými lehotami.  
Odpočet: príprava podkladov pre propagáciu projektu, vyhodnotenie súťaže pre r. 2008 a 
odovzdanie cien účastníkom – realizované bude podľa pokynov ÚVZ SR BA. 
5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj 2008  
zapojiť sa do medzinárodnej súťaže Prestaň a Vyhraj 2008 a prostredníctvom 
intervenčných 
 

I. LABORATÓRNE ZLOŽKY OBJEKTIVIZOVANIA  FAKTOROV ŽIVOTNÝCH 
PODMIENOK 

 
1. Zabezpečovať rozvoj laboratórnych zložiek úradov verejného zdravotníctva 
 
Plnenie: 
Odbor laboratórnych analýz je akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17 025/2005 
  
2. 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) 
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Počet vzoriek 
 

3. pitné vody (chemická a mikrobiologická analýza)  
    

Mikrobiológia Chémia 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

1582 7910 1574 21 384 
 
4.minerálne vody a balené pitné vody  (chemická a mikrobiologická analýza)  
       

Mikrobiológia Chémia 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

156 1 560 172 2 856 
 
5. bazénové vody a prírodné kúpaliská (chemická a mikrobiologická analýza)  
 

Mikrobiológia Chémia 
Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

402 2374 374 2 928 
 
6. detské výživy na obsah dusičnanov a dusitanov 
Dusičnany – 332 vzoriek 

       Dusitany   -  329 vzoriek 
 
7. kozmetické výrobky – konzervačné látky, fluoridy, akrylamid, chlórbutanol, 

mikrobiológia 
      Kyselina benzoová    - 102 vzoriek 
      Kyselina salycilová   - 102 vzoriek 
      Chlorbutanol              - 43 vzoriek 
      Akrylamid             - 25 vzoriek 
      Fluoridy                 - 43 vzoriek 
      Mikrobiológia - 73 vzoriek 
 

8. potraviny na obsah akrylamidu a histamínu 
Histamín      -  9 vzoriek, 81 analýz 

     Akrylamid    -  35 vzoriek 
 
9. kontrola jodidácie kuchynskej soli 

      Jodid draselný             - 130 vzoriek 
      Jodičnan draselný        - 130 vzoriek 
      Ferokyanid draselný    - 113 vzoriek 
 

10. mikrobiologický monitoring epidemiologicky rizikových potravín 
Úloha je plnená v spolupráci s terénnymi oddeleniami- HV a FV. 

 
11. mikrobiologická analýza kozmetických výrobkov 
Mikrobiologická analýza je vykonávaná u detskej a dekoratívnej kozmetiky, za rok 2008 bolo 
vyšetrených 73 vzoriek. 
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12. 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. 
Za rok 2008 bolo vyhodnotených 245 vzoriek = 245 dní. 

 
13. sledovanie antibiotickej rezistencie nozokomiálnych kmeňov  
Úloha je vykonávaná v spolupráci so SAV v Košiciach. Oddelenie MŽP izoluje suspektné 
nozokomiálne kmene z nemocničného prostredia a zasiela na pracovisko SAV na skúšky  
rezistencie na antibiotiká a enterocíny. Úloha začala v októbri 2008 a do konca roku 2008 
bolo zaslaných 18 kmeňov. 

 
14. 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 

32 128 13 52 
 
 

15. biomonitoring zaťaženia zamestnancov faktormi pracovného prostredia 
Spoločný medziodborový program biomonitoring zaťaženia ľudí faktormi prostredia 
- sledovanie metabolitov chemických látok  exponovaných zamestnancov   
  (kys.hipurová, kys.metylhipurové, kys.mandľová, kys.trichloroctová) v moči  
 
Stanovený biologický faktor Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
Kyselina hippurová 29 54 127 
Kyselina mravčia 18 54 81 
Kyselina hipurová, zmes 
kyselín metylhipurových 

3 8 24 

Spolu: 50 116 232 
 
16. 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 80 202 1 919 
Tepelnovlhkostná 
mikroklíma 

63 301 370 

Pevné aerósoly + 36 54 223 
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chemické faktory 
Spolu 179 557 2 512 

 
17. 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 25 62 713 

Martin 16 32 435 
Spolu 41 94 1 148 
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