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Hlavné odborné priority na úseku verejného zdravotníctva 
 

1. efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia 

 
2. posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 

v populácii  
 
3. posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu 

obyvateľstva  a jeho skupín  vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným 
podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane 
monitorovania determinantov zdravia a  hodnotenia dopadov na verejné zdravie 
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Regionálne priority pre rok 2014 
 
 
RÚVZ hl. mesto Bratislava so sídlom v Bratislave  
 
Priorita č. 1 
 
1.1 Kontrola hygienicko-epidemiologického režimu v špecializovaných zariadeniach 

sociálnych služieb v Bratislavskom kraji 
1.2 Výživa a nutričný stav seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti 
 
Priorita č. 2 
 
2.1 Úroveň dekontaminácie vo vybraných prevádzkach pedikúr Bratislavského kraja 
 
Priorita č. 3 
 
3.1 Pozitívne ovplyvnenie rizikových faktorov metabolického syndrómu u dospievajúcej 

mládeže zmenou spôsobu výživy a životného štýlu 
3.2 Zlepšenie kardiometabolického zdravia v prostredí stredných škôl formou verejno-

zdravotníckej intervencie  
 
Priorita č. 4 
 
4.1 Kontrola úrovne ochrany zdravia zamestnancov, ktorých agentúry dočasného 

zamestnávania zamestnávajú na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov a ktorí 
vykonávajú rizikové práce 

4.2 Komplexné hodnotenie pracovných podmienok žiakov na pracoviskách a strediskách 
praktického výcviku stredných odborných škôl Bratislavského kraja 

 
 
Priorita č. 1 
 
1.2 Kontrola hygienicko-epidemiologického režimu v špecializovaných zariadeniach 

sociálnych služieb v Bratislavskom kraji 
 
Cieľ 
V rámci štátneho zdravotného dozoru skontrolovať hygienicko-epidemiologický režim 
(v ubytovacej a tiež v stravovacej časti) ako aj požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 
259/2008 Z.z. v špecializovaných zariadeniach sociálnych služieb v Bratislavskom kraji 
 
Gestor 
RÚVZ  Bratislava  
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ Bratislava – odbor hygieny zdravotníckych zariadení v spolupráci s odborom hygieny 
výživy   (v prípade potreby odbor epidemiológie) 
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Anotácia 
V priebehu rokov 2013-2014 prechádzajú zariadenia sociálnych služieb v SR transformáciou  
v rámci druhov poskytovania sociálnych služieb, a to v súvislosti s novelizáciu zákona 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách (účinnou od 01.01.2014), na základe ktorej sa v domove 
sociálnych služieb (DSS) poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou 
alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku. 
Nakoľko seniori už nebudú môcť byť prijímaní do DSS, ako alternatívu fungovania 
prevádzkovatelia príslušných zariadení sociálnych služieb vidia v transformácii 
na špecializované zariadenia, v ktorých sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 cit. zákona a má zdravotné postihnutie, medzi ktoré patria najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, 
demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm 
ťažkého stupňa. V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 
40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia. Pretože tieto zariadenia 
budú na kvalitatívne novom niveau so zameraním vo významnej miere aj na ošetrovateľskú 
starostlivosť, bude podchyteniu ich riadneho hygienicko-epidemiologického režimu potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť, vrátane problematiky hygieny spoločného stravovania klientov. 
     
Etapy riešenia  -  roky 2014 - 2016 
Výstupy 
• priebežné upresňovanie aktuálneho zoznamu špecializovaných zariadení sociálnych 

služieb v Bratislavskom kraji (s konkrétnymi ubytovacími kapacitami) 

• monitoring hygienicko-epidemiologického režimu prevádzky v špecializovaných 
zariadeniach sociálnych služieb  

• konštatácia / zachytenie hygienicko-prevádzkových nedostatkov 

• uloženie nápravných opatrení 

• získanie poznatkov pre prípadnú novelizáciu vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. 

Priorita č. 1 
 
1.2 Výživa a nutričný stav seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti 
 
Cieľ 
Zisťovanie výživového stavu seniorov a dodržiavanie hygienických požiadaviek v domovoch 
sociálnej starostlivosti, vrátane domovov dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti 
(charitné, hospice a pod.) na území Bratislavského kraja. 
 
Riešiteľské pracovisko 
Odbor hygieny výživy v spolupráci s odborom hygieny zdravotníckych zariadení a odborom 
hygienických laboratórií 
 
Anotácia 
Výživa a stravovacie návyky môžu prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu seniorov. Správna 
výživa môže spomaliť biologický proces starnutia a dodať organizmu živiny potrebné na 
udržanie fyzickej, mentálnej činnosti a telesnej aktivity, tým prispieť k celkovému zlepšeniu 
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kvality života. Zabezpečením výživovej hodnoty pokrmov podávaných v domovoch sociálnej 
starostlivosti podľa odporúčaných výživových dávok s prihliadnutím na fyziologické potreby 
klientov predchádzať neracionálnemu stravovaniu klientov, ktoré by mohlo negatívne 
ovplyvňovať zdravotný stav vrátane chronických ochorení. Laboratórnou analýzou vzoriek 
podávaných pokrmov sledovať nutričnú a biologickú hodnotu celodennej stravy klientov, 
kontrolou dodržiavania hygienických požiadaviek sledovať výrobu, manipuláciu, 
skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov. 
 
Etapy riešenia 
• etapa: apríl – október 2014 – výkon kontrol, odber a analýza vzoriek 
• etapa: - december 2014 –  záverečné vyhodnotenie 
    
Ukončenie: december 2014 
 
Priorita č. 2 
 
2.1 Úroveň dekontaminácie vo vybraných prevádzkach pedikúr Bratislavského kraja 
 
Cieľ 
Pilotným monitoringom zhodnotiť mikrobiálnu zdravotnú bezpečnosť poskytovania služieb 
vo vytipovaných prevádzkach pedikúr Bratislavského kraja.  
 
Gestor 
RÚVZ Bratislava 
 
Riešiteľské pracoviská 
Odbor hygieny životného prostredia 
Odbor epidemiológie 
Odbor hygienických laboratórií 
Anotácia 
Odbor hygieny životného prostredia v spolupráci s odborom epidemiológie a odborom 
hygienických laboratórií vykoná počas roka 2014 vo vybraných prevádzkach pedikúr 
Bratislavského kraja štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu hygienicko-
epidemiologického režimu v týchto prevádzkach, spojený s objektivizáciou mikrobiálnej 
kvality vysterilizovaných pracovných nástrojov a úrovne dezinfekcie vytipovaných 
pracovných plôch (odber sterov z prostredia). 
Predmetom dozoru bude najmä kontrola sterility vysterilizovaných pracovných nástrojov a 
mikrobiálnej kontaminácie vybraných pracovných plôch - v kontexte s dodržiavaním 
príslušných požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (odborná spôsobilosť pracovníkov, kontrola 
dodržiavania zásad uvedených   v schválenom prevádzkovom poriadku, hygienická úroveň 
kontrolovaného subjektu).   
Zmapovaním pedikérskych prevádzok získame informatívny prehľad o hygienickej úrovni 
kontrolovaných prevádzok, najmä z hľadiska mikrobiálnej zdravotnej bezpečnosti v nich 
poskytovaných služieb, ako aj o možných zdravotných rizikách pre klientov. Získané 
výsledky budú v prípade opodstatnenosti podkladom pre ukladanie nápravných opatrení  na 
zjednanie nápravy + návrh opatrení na vylúčenie zdravotných rizík pri poskytovaní 
pedikérskych služieb. 
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Etapy riešenia 
• 1. etapa – výkon štátneho zdravotného dozoru spojený s odberom vzoriek sterov 

z vybraných pracovných pomôcok a pracovných plôch vo vybraných prevádzkach 
pedikúr Bratislavského kraja, v prípade potreby vrátane bezodkladného riešenia 
zistených nedostatkov (správne konanie) 

• 2. etapa – spracovanie získaných údajov, analýza a vyhodnotenie výsledkov   
• 3.etapa – interpretácia získaných výsledkov + návrh opatrení na vylúčenie 

epidemiologických rizík pri poskytovaní pedikérskych služieb, vrátane vypracovania 
prípadného návrhu novely príslušnej legislatívy   

 
Termín ukončenia: 1. až 3. etapa - do 31.12.2014  
 
Priorita č. 3 
 
3.1 Pozitívne ovplyvnenie rizikových faktorov metabolického syndrómu 

u dospievajúcej mládeže zmenou spôsobu výživy a životného štýlu – pokračovanie 
projektu „Rešpekt pre zdravie“ 

 
 
Cieľ 
Edukácia mladej generácie v oblasti výživy a životného štýlu s cieľom zníženia rizikových 
faktorov, ktoré významnou mierou ovplyvňujú ich zdravotný stav. Edukačné aktivity budú 
zamerané na oblasti:  

• optimálna výživa a životospráva 
• aktívne využívanie voľného času, podpora pohybových aktivít a športu 
• podpora duševného zdravia – stres a šikana 
• prevencia závislostí – fajčenie, drogy 
• vykonať cielené kontroly vo vybraných stravovacích zaiadeniach (ŠJ a bufetoch)  za 

účelom hodnotenia stravovania žiakov stredných škôl a účinnosti realizových 
edukačných aktivít 

 
Gestor 
RÚVZ Bratislava – odpor podpory zdravia 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ Bratislava – odbor podpory zdravia, odbor HDM, BSK 
 
Anotácia projektu 
Projekt vychádza z klinických, biochemických a dietetických nálezov komplexného 
sledovania zdravotno-nutričného stavu stredoškolskej mládeže Bratislavského kraja – 
„Rešpekt pre zdravie“. Výsledky poukazujú na vysokú prevalenciu nadhmotnosti, hypertenzie 
a dyslipidémie tj. ovplyvniteľných rizikových faktorov. Formou komplexnej edukácie  
(prednášky, besedy, filmy, edukačný materiál) chceme zvýšiť zdravotnú uvedomelosť 
a budovať u mladej generácie individuálnu zodpovednosť za vlastné zdravie. V projekte sa 
zameriavame aj na edukáciu rodičov, ktorí v oblasti výživy a životného štýlu svojich detí 
zohrávajú podstatnú úlohu. 
V spolupráci s BSK plánujeme zvýšiť atraktivitu školského stravovania, zvýšiť ponuku jedál 
a potravín s pozitívnym efektom na zdravie. Podobne v školských bufetoch upraviť ponúkaný 
sortiment potravín tak, aby zodpovedal potrebám a požiadavkám vyvíjajúceho sa mladého 
organizmu. 
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V spolupráci s odbornými pracovníkmi odboru HDM sa budú vykonávať cielené kontroly vo 
vybraných stravovacích zariadeniach za účelom hodnotenia záujmu žiakov o stravovanie 
v školských stravovacích zariadeniach, podmienok konzumácie pokrmov v školských 
jedálňach a bufetoch, skladby jedálnych lístkov a sortimentu predaja v bufetoch. 
 
Etapy riešenia 
Rok  2014 – v pilotnej etape sa bude projekt realizovať na 4 školách a pracovníci HDM zistia 
východzí stav. 
Rok  2015 – po realizovaných edukačných aktivitách pracovníci HDM vykonajú opakované 
kontroly so zameraním na vyhodnotenie účinnosti edukácie. Po kontrolnom vyšetrení 
vyhodnotíme efektivitu edukáciu a realizovaných opatrení v oblasti nutrície a pohybovej 
aktivity. 
 
Navrhneme racionalizáciu školského stravovania a školských bufetov v zmysle zvýšenej 
ponuky potravín a jedál s pozitívnym efektom na zdravotný stav. Zároveň navrhneme aj 
racionalizačné opatrenia v oblasti pohybovej aktivity mládeže. 
 
Pri riešení projektu budeme úzko spolupracovať s BSK odborom školstva a zdravotníctva 
a MŠ SR. 
 
 
3.2 Zlepšenie kardiometabolického zdravia v prostredí stredných škôl formou 

verejno-zdravotníckej intervencie  
 
Cieľ 
Pozitívne zmeny v prostredí stredných škôl  a edukácia mladej generácie v oblasti výživy 
a životného štýlu s cieľom zníženia rizikových faktorov ktoré významnou mierou ovplyvňujú 
ich zdravotný stav.  
Edukačné aktivity budú zamerané na oblasti: 

• Optimálna výživa a životospráva 
• Aktívne využívanie voľného času, podpora pohybových aktivít a športu  
• Podpora duševného zdravia  
• Prevencia závislostí – fajčenie, drogy 
• Odborné kontroly vo vybraných stravovacích zariadeniach (ŠJ a bufetoch) za účelom  

hodnotenia   spôsobu výživy  a  účinnosti realizovaných  edukačných aktivít 
u dospievajúcej mládeže. 

 
Metódy 

• surveillance 
• edukácia  
• pozitívne zmeny v prostredí stredných škôl 

 
Gestor 
RÚVZ Bratislava – odbor podpory zdravia 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ Bratislava – odbor PZ, odbor HDM, BSK 
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Anotácia projektu 
Projekt vychádza z  klinických, biochemických a dietetických nálezov komplexného 
sledovania zdravotno – nutričného stavu stredoškolskej mládeže bratislavského kraja – 
„Rešpekt pre zdravie“. Výsledky poukazujú na vysokú prevalenciu nadhmotnosti, hypertenzie 
a dyslipidémie  tj. ovplyvniteľných rizikových faktorov. Formou komplexnej edukácie  
/prednášky, besedy, filmy, edukačný materiál, sociálne siete a virtuálna komunita/ chceme 
zvýšiť zdravotnú uvedomelosť a budovať u mladej generácie individuálnu zodpovednosť za 
vlastné zdravie. V projekte sa zameriame aj na edukáciu pedagogických pracovníkov a 
rodičov, ktorí v oblasti výživy a životného štýlu svojich detí zohrávajú podstatnú úlohu.  
V spolupráci s BSK plánujeme zvýšiť atraktivitu školského stravovania, zvýšiť ponuku  jedál 
a potravín s pozitívnym efektom na zdravie. Podobne v školských bufetoch upraviť ponúkaný 
sortiment potravín tak, aby zodpovedal potrebám a požiadavkám vyvíjajúceho sa mladého 
organizmu.  
V spolupráci s odbornými pracovníkmi odboru HDM  sa budú vykonávať cielené kontroly vo 
vybraných stravovacích zariadeniach za účelom hodnotenia záujmu žiakov o stravovanie 
v školských stravovacích zariadeniach, podmienok konzumácie pokrmov  v školských 
jedálňach a bufetoch,  skladby jedálnych lístkov a sortimentu predaja v bufetoch.  
 
Etapy riešenia 
R. 2014 – v pilotnej etape sa bude projekt realizovať na 4 školách  
R. 2015 – vyhodnotenie  efektivity verejnozdravotníckej intervencie 
 
Priorita č. 4 
 
4.1 Kontrola úrovne ochrany zdravia zamestnancov, ktorých agentúry dočasného 

zamestnávania zamestnávajú na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov 
a ktorí vykonávajú rizikové práce 

 
 
Cieľ 
Zistiť a kontrolovať vykonávanie rizikových prác zamestnancami agentúr dočasného 
zamestnávania u zmluvných zamestnávateľov, ktorí majú vyhlásené rizikové práce. 
 
Riešiteľské pracovisko 
odbor PPL 
 
Anotácia 
Vykonávanie rizikových prác zamestnancami agentúr dočasného zamestnávania u zmluvných 
zamestnávateľov, ktorí majú vyhlásené rizikové práce nie je kontrolované a evidované. 
V rámci plnenia úlohy je potrebné sledovať zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre 
zamestnancov agentúr dočasného zamestnávania, ktorí vykonávajú rizikové práce,  výkon 
lekárskych preventívnych prehliadok lekárom pracovnej zdravotnej služby, uzatvorenie 
písomnej dohody medzi agentúrou a užívateľským zamestnávateľom o dočasnom pridelení 
zamestnanca, úpravu pracovných podmienok (podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci) a spôsob akým je zabezpečené plnenie povinností vyplývajúcich  zo zák. č. 355/2007 
Z.z. (hodnotenie zdravotných rizík, zaradenie prác do kategórie  rizikových prác). Zistené 
údaje doplniť  do evidencie programu ASTR_2011. 
 
Termín ukončenia 
31.12.2015 
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4.2 Komplexné hodnotenie pracovných podmienok žiakov na pracoviskách 
a strediskách praktického výcviku stredných odborných škôl Bratislavského 
kraja 

 
Cieľ 
Monitoring faktorov pracovného prostredia a zhodnotenie pracovných podmienok, režimu 
práce a odpočinku a režimu stravovania žiakov na pracoviskách praktického výcviku 
stredných odborných škôl. 
 
Riešiteľské pracovisko 
RUVZ  Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 
           
Anotácia 
Na základe pilotnej štúdie realizovanej odbornými pracovníkmi RÚVZ Bratislava hlavné 
mesto realizovanej v roku 2011 vo vybraných stredných odborných školách sa zistilo, že 
v súvislosti s  pracovným prostredím žiakov dochádza k porušovaniu predpisov v oblasti 
ochrany zdravia pri práci mladistvých. 
Na území Bratislavského kraja sa vykonáva štátny zdravotný dozor v 69 stredných odborných 
školách a 107 pracoviskách a strediskách praktického výcviku. 
Každý rok budú podľa nižšie uvedených etáp vykonané komplexné hygienické kontroly na  
pracoviskách a strediskách praktického výcviku v jednotlivých odboroch  príslušných 
stredných odborných škôl. Kontroly budú zamerané na  charakter práce, osvetlenie, hluk, 
vibrácie, mikroklimatické podmienky, prach, chemické látky,  režim práce a odpočinku, 
stravovanie, osobnú a prevádzkovú hygienu. 
Objektivizácia faktorov pracovného prostredia bude vykonaná v spolupráci s odbornými 
pracovníkmi odboru hygienických laboratórií nášho úradu.  
 
Zber a analýza údajov 
Monitorovanie faktorov pracovného prostredia a celkové hodnotenie pracovných podmienok 
bude rozdelené na 4 roky: 
I. etapa - rok 2014  v odboroch:  služieb 
II. etapa - rok 2015 v odboroch:  strojárstvo, mechanika a stavebníctvo 
III. etapa - rok 2016 v odboroch: zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, fotografia, 

výtvarníctvo, polygrafia 
IV. etapa - rok 2017 v odboroch: elektrotechnika a ostatné 
Každá etapa predmetnej úlohy bude vyhodnotená samostatne. 
 
Výstupy 
Závery hygienických kontrol a meraní budú podkladom pre ďalšiu činnosť odboru HDM. 
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RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici  
 
- Zabezpečenie národného imunizačného programu  

- Imunologický prehľad v Banskobystrickom kraji 
[Vykonať pilotnú štúdiu. V I. etape zabezpečíme zber sér a v II. etape sa budú hľadať   
možnosti postupného financovania ich vyšetrenia]  
 

RÚVZ so sídlom v Lučenci 

Oddelenie HŽPaZ: 
- Zlepšiť a rozvíjať infraštruktúru v obciach s individuálnymi vodnými zdrojmi, budovaním 

verejných vodovodov za účelom zabezpečenia zásobovania obyvateľstva a iných 
spotrebiteľov bezpečnou pitnou vodou (znížiť rozdiely v rámci jednotlivých regiónov - v 
rámci Banskobystrického kraja okrese Lučenec a Poltár má nízku vybavenosť verejnými 
vodovodmi - v okrese Lučenec je len 68,5% a v okrese Poltár 72,94% obyvateľov 
zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov). Urýchliť dostavbu rozostavaných 
vodovodov. Zabezpečiť technické opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých vplyvov, 
ktoré vedú k zhoršeniu kvality vody z Málineckého skupinového vodovodu (nadlimitné 
hodnoty železa a farby)  

Oddelenie HDM  
- Spracovávanie projektov a programov týkajúcich sa ochrany zdravia a zdravého životného 

štýlu detí a mládeže , všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže 
- Monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže, telesného rastu a 

vývinu detí a mládeže 
- Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad plnením povinností stanovených zákonom 

a predpismi súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže 
- Vykonávanie úradnej kontroly potravín 
- Plnenie mimoriadnych cielených kontrol v zmysle usmernení odboru HDM pri UVZ SR 
- Výkon poradenskej a konzuiltačnej činnosti  
 
Oddelenie PZ a ZV  
- NPPZ - sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotného 

uvedomenia 
- NP prevencie nadváhy a obezity 
- NAP na kontrolu tabaku na rok 2014 a ďalšie roky 
- Regionálne aktivity pri plnení úloh NP ochrany a podpory zdravia seniorov 
- Regionálne aktivity pri plnení úloh NP starostlivosti o deti a dorast 
- CINDI program v SR - zachovať činnosť poradní zdravia, intervencia individuálna a 

kolektívna, vzdelávacie aktivity odbornej a laickej verejnosti rôznou formou v rámci 
/RÚVZ/ regionálnej dostupnosti (prednášky, besedy, publikácie v regionálnych médiách, 
internet). 

- Regionálne aktivity a spolupráca s orgánmi, organizáciami, nadáciami (zväzy, ligy, 
spoločenstvá), orgánmi štátnej správy a samosprávy 

- Spolupráca s oddeleniami RÚVZ pri plnení ich úloh, činnosť poradenského centra a 
nadstavbových poradní, spolupráca s inými medicínskymi odbormi a partnermi 

- Regionálne aktivity pri príležitosti významných dní SZO, medzinárodných, národných, 
verejných kampaniach  

- Publikačná činnosť oddelenia aspoň na regionálnej úrovni, vzdelávanie pracovníkov 
oddelenia  
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Oddelenie HV 
- Ochranou zdravia vo vzťahu k bezpečnosti potravín, kozmetických výrobkov a obalových 

materiálov pravidelnou kontrolou v predmetných prevádzkach výroby, distribúcie, predaja 
a pri hláseniach RASF a RAPEX 

- Pri výkone ŠZD a UK zisťovaním objektívnych údajov pri prípadných nebezpečenstvách 
a expozíciách obyvateľstva  (v predošlom období najmä vo vzťahu k hluku v ZSS pri 
bytových  jednotkách) 

- vykonávaním systematického monitoringu potravinovej bezpečnosti , hlavne v oblasti 
ZSS rýchleho občerstvenia,  pre vysoké percento nevyhovujúcich vzoriek v roku 2013 

- preventívnym usmerňovaním, informovanosťou a poradenstvom  prevádzkovateľom  
a zamestnancom predchádzať zdravotným rizikám ich minimalizáciou a optimalizáciou 
výroby 

- sledovaním výživového stavu obyvateľstva  a jeho životného štýlu podporovať povedomie 
ľudí informovanosťou a poradenstvom 

 
Oddelenie PPLaT 
- Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 

podmienok a spôsobu práce 
- Získavať aktuálne údaje o: počte exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové 

práce v jednotlivých podnikoch regiónu, počte nových prevádzok, na ktorých sa práce vo 
vybraných profesiách vyhlásené za rizikové  

- Sledovať vývoj zmien počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi  

- V rámci ŠZD sledovať pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície 
zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na 
pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. V rámci výkonu ŠZD sledovať 
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. 

- Pomocou kontrolných listov informovanosti zamestnancov overovať poskytovanie 
informácií zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľov, 
zisťovať rizikové faktory práce a výskyt zdravotných problémov u zamestnancov pri 
podozrení na výskyt choroby z povolania na danom pracovisku. 

- Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách. V rámci štátneho zdravotného 
dozoru je potrebné vykonať kontrolu pracovných podmienok, pracovného prostredia a 
spôsobu práce zamestnancov chránených dielní a chrán. pracovísk. V rámci plnenia úlohy 
zistiť počet: posúdení nových chránených pracovísk v danom roku (rozhodnutia, 
stanoviská) - počet kontrolovaných chránených pracovísk v danom roku - počet 
vykonaných kontrol na chránených pracoviskách v danom roku - počet zamestnancov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou (na všetkých kontrolovaných chránených pracoviskách 
spolu) - vykonávaná činnosť - druh postihnutia (skupiny). Pri kontrole používať kontrolne 
listy zamestnanosti. Zistené skutočnosti uplatniť pri usmernení zamestnávateľa na prijatie 
preventívnych, ochranných opatrení.  

 
Oddelenie epidemiológie 
- Národný imunizačný program SR (NIP SR) 
- Odstránenie rozdielov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v ťažko dostupných 

marginálnych skupinách obyvateľstva (rómske komunity – Fiľakovo a okolité obce)  - 
dosahovať minimálne 95% zaočkovanosť na úrovní okresov a minimálne 90% 
zaočkovanosť na úrovni zdravotných obvodov. 
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- Surveillance infekčných ochorení 
- Informačný systém prenosných ochorení (EPIS) 
- hlásenie ARO a CHPO všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi 

pre dospelých    
- Nozokomiálne nákazy - vytvorenie štandardných pracovných postupov pre výkon ŠZD 

v zdravotníckych zariadeniach, pri zistení nedodržiavania hyg. epid. režimu 
a bezbariérového ošetrovateľského procesu v rámci ŠZD, podnetu, výskytu NN v ZZ  - 
uložiť nápravné opatrenia a  zabezpečiť opakované vykonanie ŠZD    

- Mimoriadne epidemiologické situácie - podporovať medzirezortnú spoluprácu 
- Environmentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV 

- eradikácia umožní v budúcnosti zrušiť pravidelné povinné očkovanie a finančné  
      prostriedky posunúť na iné očkovania.  

- Prevencia HIV/AIDS 
- prevenciu realizovať v súčinnosti s oddeleniami HDM a poradní zdravia 
- Poradne očkovania - (zvýšenie informovanosti o očkovaní, zníženie odmietaní očkovania,  

poradenstvo)    
 
Epidemiologické priority regiónu Novohrad  
- Zvýšiť počet záujemcov o očkovanie proti chrípke 
- Zmenšiť rozsah úradnej administratívnej kontroly očkovania 
- Doočkovanie nezaočkovaných detí spadajúcich do NIP SR 
- Bezproblémová prevádzka zdravotníckych zariadení v regióne - stavebno - priestorové 

členenie, HER, kompletná infraštruktúra (plynová prípojka, elektrická trafostanica, 
vodovod a kanalizácia a technologická - protipožiarna voda). Prístupová vnútroareálová 
komunikácia. 

- Algoritmus komunikácie so zákonnými zástupcami maloletých detí - poradenstvo 
v oblasti očkovania  

- Doplnenie vzdelania v odbore epidemiológia 
- Zlepšiť efektivitu zdravotnej edukácie verejnosti 
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RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote 
(Uvedené priority sú vyslovene špecifické pre spádovú oblasť RÚVZ so sídlom v Rimavskej 
Sobote) 
 
Oddelenie HŽPaZ 

- Zásobovanie obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou 
- Riešenie problematiky zavádzania nových technológií na úpravu surovej vody 

(použitie chlórdioxidu, plynného chlóru, UV žiarenie, iontomeniče) 
- Posudzovanie a dohľad nad zariadeniami pre bývanie s nižším hygienickým 

štandardom 
- Posudzovanie a dohľad nad zariadeniami sociálnych služieb. 

 
Oddelenie HV 

- Posudzovanie a výkon ŠZD a ÚKP predovšetkým v oblastiach s nedostatočnou 
infraštruktúrou 

- Systém rýchleho a včasného varovania RASSF a RAPEX 
- Dohľad nad všetkými formami spoločného stravovania 
- Monitorig výživového stavu obyvateľstva a poradenstvo 

 
Oddelenie HDM 

- Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí 
SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál 

- Sledovanie spôsobu života ako významného determinantu zdravia detí a mládeže – 
fyzická aktivita 

- Monitoring úrazovosti detí predškolského a školského veku 
 
Oddelenie PPLaT 

- Zabezpečenie výkonu ŠZD na rizikových pracoviskách. Hodnotenie zdravotných rizík 
z práce. Vedenie databáz údajov. 

- Šetrenie podozrení na profesionálne ochorenia a ukladanie opatrení tam, kde boli 
priznané choroby z povolania. Dozor nad výkonom lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci 

- Vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov v podpore a ochrane zdravia pri práci 
 

Oddelenie EPID 
- Zabezpečenie národného imunizačného programu SR 
- Surveillance prenosných ochorení 
- Zvyšovanie zdravotného povedomia v okolitých s nízkym hygienickým štandardom 

 
Oddelenie PZaPC 

- Primárna prevencia kardiometabolických rizík u klientov v poradni zdravia 
- Zdravotno-výchovné intervencie populačných skupinách regiónu 
- Register cievnych ochorení mozgu a intervencia v rodinách chorých 
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RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši 

Oddelenie HŽP 
- Zásobovanie pitnou vodou na Poiplí 
- Pomocou eurofondov bol realizovaný jeden z najväčších projektov na Slovensku – 

výstavba vodovodu, ukončená v r. 2010. Bolo postavených 270 km potrubí a 2350 
nových vodovodných prípojok. Investícia sa týkala 36 obcí. Podstatne sa zlepšila 
kvalita a spoľahlivosť zásobovania pitnou vodou. Problémom však je nízka 
napojenosť obyvateľov na nový vodovod. Využívame na to hlavne svetový deň vody, 
informačné články do regionálneho týždenníka,  tiež na webovej stránke nášho úradu. 
V individuálnych vodných zdrojoch u nepripojených rodín sú výsledky odstrašujúce 
(dusičnany 200 až 600 mg/l). Aj tento rok je našou prioritou v rámci svetového dňa 
vody riešiť tento problém. 

Oddelenie HV 
- Výkon ŠZD a ÚKP 
- Kvalita a bezpečnosť ponúkaných jedál v ZSS, bezpečnosť kozmetických výrobkov, 

obalových materiálov 
- Usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcami. Stanoviská, 

kontroly predávajúcich. 
- Kontrola kvality pitnej vody v potravinárskych prevádzkach v obciach, miesto odberu: 

vodovodný kohútik“ 
Oddelenie HDM 

- Výkon ŠZD a ÚKP 
- Zisťovanie objektívnych údajov o vplyvoch na zdravie, o prítomných 

nebezpečenstvách, expozíciách a z nich vyplývajúcich zdravotných rizík, ukladanie 
opatrení v zariadeniach pre deti a mládež, v školských jedálňach a na zotavovacích 
podujatiach 

- Preventívne usmerňovanie 
- Posudzovanie zdravotne relevantných aktivít pred ich realizáciou 
- Zamerať sa v rámci výkonu ŠZD v školských bufetoch častejšie a dôkladnejšie na 

predávaný sortiment 
Oddelenie PPL 

- Prevencia profesionálnych poškodení zdravia (Baňa Dolina, krajčírske firmy 
poľnohospodárstvo a SZČO) 

- Pracovné zaťaženie (psychická záťaž, profesionálny stres) – SLIC projekt 
- Chorobné stavy, súvisiace s prácou (ochorenia chrbtice) – práce s PC 
- Úroveň ochrany zdravia ZŤP pracovníkov (chránené dielne a chránené pracoviská) 

Oddelenie Epidemiológie 
- Vykonať imunologické prehľady 
- Pri fyzickej kontrole očkovania na jeseň 2014 dôkladnejšia kontrola zdravotných 

záznamov 
Oddelenie Poradňa zdravia 

- Plniť národné programy SR podľa programov a projektov – regionálne aktivity 
- CINDI program 
- Naplánovať viac výjazdových vyšetrení priamo v zamestnaní (firmy, učiteľské 

kolektívy) 
- Podchytiť rizikové faktory u zamestnanej populácie v produktívnom veku. 
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RÚVZ so sídlom vo Zvolene  

Prioritou RÚVZ je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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RÚVZ Žiar n Hronom 

1) Zabezpečenie národného imunizačného programu  

2) Droga ľahko zmení chcem na musím, berie všetko a zanechá len púšť  
[cieľová skupina žiarske deti a dorast, plnenie je z dôvodu značne rozvinutej drogovej 
scény v meste Žiar nad Hronom. Program je plnený s účasťou MsÚ a inými 
organizáciami] 
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RÚVZ so sídlom v Košiciach   
 
 K prioritným úlohám úradu v tomto roku (a pravdepodobne aj v rokoch nasledujúcich) 
patrí sledovanie obsahu prírodných ako aj umelých rádionuklidov v zložkách životného 
prostredia (pitná voda, povrchová voda, pôdy, rastliny a článkoch potravového reťazca) 
lokality Jahodná z dôvodu plánovanej ťažby uránu v tejto oblasti. Kľúčovou je spolupráca 
s relevantnými inštitúciami na úrovni mesta Košice ako aj Košického samosprávneho kraja, 
príprava odborných stanovísk, účasť v pracovných skupinách a spoluúčasť pri príprave 
územných a rozvojových plánov. Táto úloha je multiodborová, v gescii Odboru ochrany 
zdravia pred žiarením.   
 
Odbor epidemiológie 
 Udržanie vysokej zaočkovanosti detí v rámci povinného pravidelného očkovania detí 
a dospelých a riešenie odmietania povinného očkovania. 
 
Odbor hygieny detí a mládeže: 
 Stravovanie detí a mládeže 
 Sledovanie požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia na používanie chemických látok 
na školách   
 
Odbor hygieny výživy: 
 Hodnotenie zdravotných rizík najmä z expozície chemickým látkam z potravín. 
 
Odbor hygieny životného prostredia: 

Cielený výkon ŠZD spojený s odberom vzoriek vôd na kúpanie z hydromasážnych 
bazénov a ochladzovacích bazénov pri saunách a v hoteloch, počas prevádzkových hodín 
jednotlivých zariadení v Košice-mesto a Košice-okolie.  
 
Odbor preventívneho pracovného lekárstva: 
 Kontrola expozície zamestnancov chemickým faktorom v súvislosti so zmenami 
klasifikácie na základe zmien v chemickej legislatíve v poslednom období.  

 
Odbor podpory zdravia: 
 Realizácia intervenčných aktivít v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou 
zameraných na zvyšovanie zdravotného uvedomenia a ovplyvňovanie rizikových faktorov 
životného štýlu u cieľovej skupiny mladých dospelých, populácie v produktívnom veku 
a u seniorov.  

 
Odbor lekárskej mikrobiológie: 
 Monitorovanie cirkulácie divokých a vakcinálnych kmeňov poliovírusov 
vyšetrovaním odpadových vôd s osobitným zreteľom na sledovanie tzv. VDPV (Vaccine 
Derived Polio Viruses), vyšetrovanie stolíc a iného biologického materiálu od pacientov s 
diagnózou akútna chabá obrna (ACHO), vyšetrovanie klinického materiálu na prítomnosť 
enterovírusov pomocou kultivačných a sérologických metód v celom Vs regióne.  
 
 Prostredníctvom Národných referenčných centier (NRC), ktoré pracujú v 
celoslovenskej pôsobnosti vykonávať: 

- národnú laboratórnu surveillance diftérie – NRC pre diftériu 
- národnú laboratórnu surveillance syfilisu – NRC pre syfilis 
- národnú laboratórnu surveillance črevných parazitóz – NRC pre črevné parazitózy 



18 
 

 
Odbor mikrobiológie životného prostredia: 

 Monitorovanie zložiek životného prostredia mikrobiologickými a biologickými 
metódami, v problematike hygieny vody  (pitné, minerálne, pramenité, vody na kúpanie),  

       vykonávanie mikrobiologických a biologických rozborov  rekreačných vôd  ( Košice - 
jazero, Bukovec, Ružín, Zemplínska Šírava a Vinianske jazero) so zameraním na sledovanie 
výskytu a analýzu cyanobaktériových vodných kvetov s cieľom chrániť zdravie obyvateľstva 
pred účinkami cyanotoxínov, sledovanie prítomnosti améb a baktérií rodu Legionella pri 
prevencii chorôb vznikajúcich pri kúpaní v bazénoch. 

  Monitorovanie výskytu peľových zŕn a  spór plesní v ovzduší so zameraním na 
prevenciu dýchacích ochorení.  
Odbor chemických analýz: 
 Sledovanie kvality pracovného prostredia v najväčšom podniku nášho regiónu USS 
Košice, a to z hľadiska chemických škodlivín, fyzikálnych faktorov a genotoxických 
ukazovateľov (zisťovanie zdravotných rizík v pracovnom prostredí) 
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RÚVZ Trebišov bude realizovať: 
• programy a projekty, ktoré budú vybrané a schválené ako prioritné podľa jednotlivých   

odborov na riešenie všetkými úradmi v SR 
• dôsledný výkon ŠZD a ÚKP 
• regionálne a lokálne smerovanie činnosti RÚVZ Trebišov:   

 

V zmysle plnenia § 11  (špecializované úlohy ver. zdravotníctva - Zákon č. 355/2007 Z. z.) 
• písm. n) monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a jeho skupín 
• písm. q) spracúvanie a zverejňovanie údajov o stave verejného zdravia 

 
• sledovať a vyhodnocovať zdravotný stav populácie na lokálnej úrovni (miest  

a obcí) s použitím epidemiologických metód práce  vrátane následnej 
intervencie a podpory zdravia v zmysle Strategického rámca starostlivosti 
o zdravie na roky 2014 - 2030. 

 
 umožňuje to vyhodnotiť a sledovať výskyt, vývoj a závažnosť CHRONICKÝCH 

NEINFEKČNÝCH OCHORENÍ  a stanovenie (výpočet) súhrnných indikátorov 
zdravia na úrovni okresu, obcí a lokalít 

 sledovať a ovplyvňovať nemedicínske determinanty zdravia – alkohol, tabak, 
obezita 

 získané  údaje bude možné využiť ako podklady pre výkon prevencie 
 umožní to realizovať „DOBRÚ“ štátnu politiku zdravia na úrovni okres, obec a 

lokalita - zohľadňujúcu špecifické problémy populácie až na úroveň komunít 
 vytvorenie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí.  
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RÚVZ Michalovce: 
1. Sledovanie hlukovej záťaže obyvateľov mesta Strážske v životnom a pracovnom 
prostredí z minioceliarne prostredníctvom prieskumu zameraného na vyhodnotenie názorov 
a pripomienok obyvateľov (oddelenie  HŽP  a PPLaT) 

 
2. Expozícia ľudskej populácie PCB vo vybraných regiónoch východného Slovenska – 
epidemiologická štúdia  SZU Bratislava – participujúca u oddelení : 

- epidemiológie 
- HŽP  - zmapovanie PCB  vo  vodách Zemplínskej  Šíravy a Vinianskeho  jazera  
- zmapovanie PCB látok vo verejných vodovodoch okr. Michalovce 
- odd. HV – sledovanie PCB v potravinách  

 
3. Monitorovanie výskytu cyanobaktérií vo vodách prírodných kúpalísk v okrese 
Michalovce (odd. HŽP) 

 
4. Príprava a realizácia IP v SR – podklad pre monitorovanie kolektívnej imunity      proti 
vybraným infekčným ochoreniam (vzhľadom na nepriaznivú         epidemiologickú situáciu 
vo výskyte ochorení na mumps a pertussis  - odd. epidemiológie 

 
5. Mentálna anorexia a mentálna bulímia – výchovno – vzdelávací projekt pre mládež – 
pilotný projekt – prednášky, dotazníkový prieskum – odd. Podpora zdravia  

 
6. Alzheimerova choroba – regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh v ochrane a podpore 
zdravia starších ľudí (Podpora zdravia, Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Jednota 
dôchodcov v okr. Michalovce a Sobrance) 
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RÚVZ Rožňava: 
1./  Oddelenie HŽPaZ:  
 Zhodnotenie problematiky služieb v zariadeniach poskytujúcich vodorelaxačné 
a vodoliečebné procedúry. 
   
2./  Oddelenie PPLaT: 
 Prieskum pracovných podmienok v zariadeniach vykonávajúcich finančné 
a poisťovacie činnosti. 
  
3./  Oddelenie HVBPaKV: 
 Zefektívnenie výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v 
zariadeniach spoločného stravovania v regióne Rožňava.  
 
4./  Oddelenie epidemiológie: 
 Vypracovanie imunologického prehľadu – zistenie pretrvávania protilátok voči 
vybraným nákazám: čierny kašeľ, zápal príušných žliaz, záškrt, osýpky, ružienka, žltačka typ 
B. 
  
5./  Oddelenie HDaM: 
 Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl; využitie 
hodín TV.  
  
6./  Oddelenie podpory zdravia: 
 Realizácia preventívnych opatrení zameraných na znižovanie výskytu chronických 
neinfekčných ochorení v rámci plnenia úloh Národného programu podpory zdravia. 
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RÚVZ Spišská Nová Ves: 
 
HŽP: 
 Regionálny projekt - sledovanie kvality vody v studničkách pri najnavštevovanejších 
turistických trasách v Slovenskom Raji a monitoring rekreačných vôd- Ružín, Turzov a 
Úhorná (nie sú to vyhlásené prírodné kúpacie oblasti, ale využívané obyvateľmi regiónu na 
rekreáciu a aj na kúpanie) 
 
PPL: 
 Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce (s dôrazom na hodnotenie rizík z DNJZ) 
 
HV: 
 Zvýšená frekvencia ŠZD a ÚKP ZSS v čase letnej a zimnej turistickej sezóny (napr. 
Slovenský Raj, Spišský Hrad, Ružín, Plejsy, Mlynky, Hnilčík..) 
 
 
HDM: 
 Medziodborová úloha (HŽP a HDM) - Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo 
vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí v rôznych regiónoch Slovenska 
 
EPID.: 
 Imunizačný program (kontrola očkovania, poradne očkovania), imunologický prehľad 
 
OPZ: 
 Plnenie NPPZ a ostatných schválených národných programov (výživa, pohybová 
aktivita, závislosti, duševné zdravie, HIV/AIDS, seniori, deti a dorast, srdcovo - cievne a onko 
ochorenia) 
  
 Každého oddelenia sa priamo alebo nepriamo dotýka a aj je priebežne riešená 
hygienicko - epidemiologická problematika rómskeho obyvateľstva v regióne. 
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RÚVZ so sídlom v Prešove 
 
Priorita:  
 Zapojenie sa do spracovania imunologických prehľadov v Prešovskom kraji 
v spolupráci a po dohode s Banskobystrickým krajom. 
 
Ďalšie úlohy pre každé oddelenie v kraji: 
 

• Výkon štátneho zdravotného dozoru 
• Výkon úradnej kontroly potravín 
• Plnenie uznesení vlády na úseku verejného zdravotníctva 
• Plnenie úloh vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie na úseku verejného 

zdravotníctva 
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RÚVZ so sídlom v Trenčíne  
  
ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 

1. Plnenie národného cieľa Protokolu o vode a zdraví a národného akčného  plánu 
pre životné prostredie a zdravie (NEHAP IV.) 
1.1 Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov v o verejných 

vodovodoch a individuálnych vodných zdrojov v spádovej oblasti,  
1.2 Kontrola vody nakúpanie.  
1.3 Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej 

starostlivosti 
1.3.1 Zisťovanie výskytu alergénov roztočov vo vybraných ubytovacích 
zariadeniach  - RÚVZ Trenčín           
 

1.4 Sledovanie záťaže skupín obyvateľstva vybraným chemickým faktorom v životnom  
a pracovnom prostredí  - Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom 
ovzduší škôl na zdravie detí -   v súčinnosti  s oddelením hygieny detí a mládeže, 
laboratórnym pracoviskom RÚVZ Trenčín 

 
 
ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE 

2. Plnenie Programového vyhlásenia vlády SR, Uznesenie vlády SR č. 475/2003, 
uznesenie vlády SR č.391/2013(kapit. 4 úloha č.4) - Znižovanie miery zdravotných 
rizík zamestnancov z pracovného prostredia pracovných podmienok a spôsobu 
práce 
2.1 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách s rizikovými prácami s cieľom získavania 

údajov o miere expozície a kontroly opatrení na znižovanie rizika: 
2.1.1 prevádzok spracovania tvrdého dreva (riziko karcinogenity)  a toluénu 
(reprodukčnotoxické riziko), spojené s objektivizáciou chemických faktorov -  
RÚVZ Trenčín 
7.1.2 prevádzok z odvetvia baníctva, energetiky, obuvníctva (vinylchlorid, 
etylenoxid, benzén- riziko karcinogenetiky) - RÚVZ Prievidza 
7.1.3 prevádzok gumárni, sklárskeho priemyslu, galvanizovne (prach SiO2, 
zlučeniny CrVI+, kremeň-silica - riziko karcinogenetiky) – RÚVZ Považská 
Bystrica 
 

  2.2  Štátny zdravotný dozor na pracoviskách zameraný na prešetrovanie chorôb 
z povolania. 

3. Posúdenie úrovne ochrany zdravia na chránených pracoviskách 
(úloha ako súčasť Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím na roky 2013 -2017, opatrenie č.11 (2020) 
 

4. Prieskum úrovne ochrany zdravia zamestnancov, ktorých agentúry dočasného 
zamestnávania zamestnávajú na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov a ktorí 
vykonávajú rizikové práce (RÚVZ Trenčín). 

 
  ODBOR HYGIENY VÝŽIVY   A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN  

5. Program ozdravenia výživy Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR(uznesenie 
vlády SR č.940 zo 17.12.2008 
5.1 Sledovanie výživového stavu vybranej skupiny obyvateľstva  
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5.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského   
a ostatného uzavretého stravovania. - RÚVZ Trenčianskeho kraja     
 

6. Štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania a úradná kontrola  nad 
zdravotnou bezpečnosťou potravín, obalových materiálov  a predmetov  

         prichádzajúcich do styku s potravinami. 
         6.1  Monitoring probiotík v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových   

doplnkoch - RÚVZ Trenčianskeho kraja    
    

ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
     

7. Štátny zdravotný dozor v predškolských a školských zariadeniach  a monitoring 
úrazovosti detí predškolského (a školského) veku, možnosti prevencie.     

8. Štátny zdravotný dozor v základných a stredných školách, monitoring telovýchovných     
        podmienok v týchto školách, využitie hodín TV (súčasť plnenia Národného 

programu  prevencie obezity).  
         
ODBOR EPIDEMIÓLOGIE 

9. Zabezpečenie Národného imunizačného programu SR  s cieľom udržania 
pravidelného povinného  očkovania a realizovanie imunologických prehľadov: 
9.1 Zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie o problematike imunizácie; 
9.2 Aktivity zamerané na udržanie vysokej zaočkovanosti detskej i dospelej    

populácie prostredníctvom výchovy odborných pracovníkov na všetkých    
úrovniach, laickej verejnosti, najmä mladých rodičov a médií; 

9.3 Identifikácia najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov malých detí 
a budúcich rodičov k očkovaniu, trend vývoja  a nasledovná cielená intervencia 

9.4 Aktívna činnosť „Poradní očkovania“ - RÚVZ Trenčianskeho kraja    
 

10. Surveilance prenosných ochorení  
10.1 Posilnenie monitoring prenosných ochorení vrátane  hlásenia zo strany PZS 

a OKM - RÚVZ Trenčianskeho kraja  
        10.2 Surveillance NN v SR – vedenie  úloh RÚVZ Trenčín ako špecializovaného  
               pracoviska. 
        10.3 Surveillance rotavírusových gastroenteritíd v regióne Trenčín – RÚVZ   
               Trenčín pokračovanie  spoločne s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne 
 
ODBOR PODPORY ZDRAVIA 
   11. Národný program prevencie  nadváhy a obezity  -  kampaň na zvýšenie pohybovej  
        aktivity, prednášková činnosť zameraná na správnu výživu,(chyby a riziká     
         nevyváženého energetického príjmu) 

12. Národný program ochrany a podpory zdravia starších ľudí – aktívna účasť na  
stretnutiach a aktivitách Jednoty dôchodcov Trenčianskeho kraja 

   13. Národný program starostlivosti o detí a mládež 
      13.1  Zdravotno- výchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena 

- RÚVZ Trenčianskeho kraja 
 

ODBOR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ 
14. Monitoring termotolerantných kampylobakterov  pri použití rôznych   

         vyšetrovacích metód – RÚVZ Trenčín    
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15.  Sledovanie výskytu améb v termálnych vodách určených na kúpanie – RÚVZ Prievidza 
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RÚVZ so sídlom v Trnave 
 
Priority TT kraja na rok 2014 vychádzajúce z uznesení vlády, Strategického rámca 
v zdravotníctve, PVV: 

OE: 

Priority I 
Ochrana zdravia 
1. Vykonávanie cieleného ŠZD 
Cielený ŠZD zamerať na sledovanie mikrobiologickej kvality vôd vo vnútorných rozvodoch  
ambulantných zdravotníckych zariadení, kde sa  pitná voda priamo využíva pri  invazívnych 
výkonoch na ošetrenie pacientov – stomatologické ambulancie, ORL ambulancie. 
 
2. Zjednotenie postupov pri vykonávaní ŠZD RÚVZ v zdravotníckych zariadeniach 
 Pokračovať v príprave štandardných postupov pre vykonávanie ŠZD  v zdravotníckych 
zariadeniach.   
Priority II  
Primárna, sekundárna prevencia, preventívne usmerňovanie 
1. Surveillance exantémových ochorení 
Hlásenie prenosných ochorení lekármi 1. kontaktu a mikrobiologickými laboratóriami. 
 
2. Vakcinologické poradenstvo  
Na RÚVZ v Trnave bola zriadená poradňa očkovania zameraná  na laickú  ako aj odbornú 
verejnosť.  Náplňou je poskytovanie poradenstva v problematike povinného  pravidelného  
očkovania, očkovania pred cestou do zahraničia, odporúčaného očkovania, očkovacích 
techník a príslušnej legislatívy. 
 
3. Kontrola zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v ústavných 
zariadeniach. 
Vzhľadom na nízku začkovanosť ZP proti chrípke v ústavných zariadeniach Trnavského kraja 
zistenú v sezóne 2012/2013 (zaočkovaných bolo 2,8% ZP)  v rámci kontroly očkovania 
zisťovať aj tento ukazovateľ. Prieskumom vedomostí o chrípke  bola zistená nízka úroveň 
vedomostí, z čoho vyplýva nutnosť  vzdelávania všetkých ZP o benefitoch očkovania proti 
chrípke ako aj potenciálnych následkov prenosu ochorenia na pacientov ako nešpecifikovanej 
nozokomiálnej nákazy. 
 
4. Kontrola očkovania dospelej populácie proti tetanu a diftérii na ambulanciách 
všeobecných lekárov pre dospelých. 
Vykonávanie pravidelnej kontroly očkovania 30-ročných osôb proti tetanu a diftérii na 
ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých.   
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5. Aktívna surveillance nozokomiálnych nákaz 
Sledovanie incidencie nozokomiálnych nákaz – infekcií krvného riečiska a pneumónií na 
KAIM v rámci projektu EÚ-  HELICS (Hospital in Europe Link for infection control through 
surveillance). 
 
Priorita III  
Podpora zdravia – informovanie, vzdelávanie 
1. Informovať verejnosť ako aj zdravotníckych pracovníkov o význame očkovania proti 
pertussis 
Informovať o význame tzv. bariérového očkovania všeobecných lekárov,  gynekológov, 
zdravotníckych pracovníkov na novorodeneckých, detských oddeleniach, OAIM a JIS.  
2. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v problematike očkovania a ochorení 
preventabilných očkovaním  
 
HV: 

Priorita I 
1. Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly v zariadeniach spoločného 

stravovania. Úradná kontrola a v zariadeniach patriacich do kompetencie orgánov 
verejného zdravotníctva (najmä ZSS na sezónnych kúpaliskách a ZSS s prípravou 
pokrmov vrátane zariadení rýchleho občerstvenia) 

2. Výkon úradnej kontroly podľa Viacročného plánu ÚK aktualizovaného pre rok 2014 
Priorita II 

1. Sledovanie dodržiavanie zásad pri manipulácii s potravinami v zariadeniach 
spoločného stravovania, najmä kontrola dôsledného označovania potenciálnych 
alergénov a vysledovateľnosti surovín 

2. Výkon auditov v ZSS a vo výrobniach porciovanej zmrzliny 
Priorita III  

1. Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie, ak sa 
v projekte bude pokračovať v rámci SR 

 

PPL 

Priorita I 
1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 

pracovných podmienok a spôsobu práce 

- sledovať vplyv práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov -  výkon 
ŠZD zameraný na rizikové práce, sledovať vystavenie zamestnancov fyzikálnym, 
chemickým, biologickým faktorom,  psychickej a fyzickej pracovnej záťaži 
- sledovanie expozície pracovníkov skleneným vláknam v pracovnom prostredí  

Priorita II 
2. Intervencie na podporu zdravia pri práci  

1. Poradenstvo prostredníctvom web stránok,  
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Priorita III 
 

3. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 

 
HŽP 
Priorita I 

1. Monitoring nad kvalitou pitnej vody aj vo vodárenských zariadeniach,  v malých 
zásobovacích oblastiach a vody na kúpanie Monitoring vybraných fyzikálno – 
chemických ukazovateľov v rámci okresov HC, PN, TT 

2. Cielený ŠZD na kúpaliskách v kúpacej sezóne 2014.  
3. ŠZD nad zariadeniami starostlivosti o ľudské telo zamerané na prevádzkovanie solárií               

a na dodržanie limitov ožiarenia, ŠZD v ubytovacích zariadeniach 
 
HDM 
Priorita I 

1. ŠZD v zariadeniach pre deti a mládež, pracoviská praktického vyučovania -  v 
spolupráci s PPL 

 
Priorita II 
1.  Sledovanie spôsobu života ako významného determinantu zdravia detí a mládeže, 
2. Monitorovanie úrazovosti u detí a možnosti prevencie. 

 
OPZ  
 Priorita III  

₋ poradenská činnosť, ktorú máme vo všetkých oblastiach zriadením všetkých 
nadstavbových poradní 

₋ organizovanie Dní zdravia v mestách, obciach, školách, pracoviskách 

₋ aktivity zamerané na seniorov - spolupráca s Alzheimerovou spoločnosťou, Jednotou 
dôchodcov Slovenska, SČK ...  

₋ preventívne aktivity na školách zamerané hlavne na prevenciu drogových závislostí, 
fajčenia, výchovu k partnerstvu a rodičovstvu, správny životný štýl 

₋ prevencia AIDS  

2. stomatohygiena v predškolských zariadeniach 
 
Laboratóriá 
Laboratórne vyšetrenia a merania vykonávané podľa požiadaviek jednotlivých terénnych 
odborov pre úlohy riešené v rámci priorít VZ.   

Sledovanie organického znečistenia bazénových vôd (stanovenie TOC) – spolupráca s RÚVZ 
Galanta a ÚVZ SR. 
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Sledovanie azofarbív vo vzorkách zmrzlín odobratých pracovníkmi hygieny výživy RÚVZ 
v rámci kraja. 

Lokálne priority v Trnavskom kraji 
 

RÚVZ Trnava: 
 

1) Sledovanie mikrobiologickej kvality pitnej vody so zameraním sa hlavne na 
prítomnosť Pseudomonas aeruginosa vo vnútorných rozvodoch zdravotníckych 
zariadení. 

2) Organizovanie Dní zdravia v mestách, školách, pracoviskách – poskytovanie 
poradenskej a prednáškovej služby, vyšetrenia a distribúcie zdravotno-výchovného 
materiálu. 
 

RÚVZ Galanta: 
 

1) Stomatohygiena v predškolských zariadeniach. 
 

RÚVZ Dunajská Streda: 
 

1) Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce pracujúcich v poľnohospodárstve. 

2) Zvýšený monitoring nad kvalitou pitnej vody a vody na kúpanie počas turistickej 
sezóny. 

3) Výkon ŠZD v ZSS, najmä ZSS na sezónnych kúpaliskách a ZSS s prípravou pokrmov 
vrátane zariadení rýchleho občerstvenia. 

RÚVZ Senica: 
1) Výkon ŠZD a ÚKP v zariadeniach starostlivosti  o seniorov v okrese Senica a Skalica. 
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RÚVZ so sídlom v Žiline 
 
Odbor hygieny životného prostredia: 
 
1.Ovplyvnenie determinantov zdravia prostredníctvom výkonu ŠZD v rozsahu platnej 

legislatívy, vrátane ukladania opatrení najmä v zariadeniach cestovného ruchu, služieb, 
zariadeniach sociálnej starostlivosti, pohrebníctvach, výkon ŠZD v prípade mimoriadnych 
udalostí /povodne, havárie.../ 

 
2.  Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach cestovného ruchu 
 
3. Epidemiologicky závažné činnosti – ŠZD zamerané na solária a poskytovanie tetovacích 

služieb a permanentného make-up. 
 
4.Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach s kúpaliskami 

s celoročnou   prevádzkou a sezónnou prevádzkou. 
Severné Slovensko disponuje kúpaliskami s celoročnou a sezónnou prevádzkou, v ktorých 
je potrebné  sledovať kvalitu vôd určenú na kúpanie  a ostatné hygienické požiadavky 
určené pre tento druh  zariadení. 

 
Odbor hygieny výživy: 
 
1.Hlavná priorita je v súčasnosti jednoznačne efektívny štátny zdravotný dozor a 

efektívna úradná kontrola potravín. 
   (Oblasť, ktorá nás momentálne najviac prezentuje) 
 
2. Pokračovanie v sledovaní výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej 
populácie 
 
3. Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách. 
    V rámci úlohy navrhujeme zamerať sa na spotrebu soli a následne na intervenčné možnosti 

jej ovplyvnenia. 
 
4. Efektívny ŠZD na úseku kozmetických výrobkov 
 
Odbor preventívneho pracovného lekárstva: 
 
1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 

pracovných podmienok a spôsobu práce - odôvodnenie priority:  kapitola 4 úloha č. 15 
Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu zdravotníctva, uznesenie vlády 
SR č. 475/2003, uznesenie vlády SR č. 391/2013 

2. Intervencie na podporu zdravia pri práci - odôvodnenie priority:  kapitola 4 úloha č. 4 
Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu zdravotníctva, uznesenie vlády 
SR č. 391/2013 

3. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách - odôvodnenie priority:  
kapitola 4 úloha č.  15 Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu 
zdravotníctva, uznesenie vlády SR č. 475/2003 

 
Lokálne úlohy na úseku PPL: 
Zdravotnícke zariadenia s dôrazom na pracovné podmienky ako špecializovaná činnosť 
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RÚVZ so sídlom v Martine 
Znižovanie  miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,  pracovných 
podmienok a spôsobu práce v pekárňach regiónu Oravy 
Sledovanie pracovísk s multifaktoriálnymi rizikami práce a pracovného prostredia a dĺžku 
expozície pracovníkov zdraviu škodlivým faktorom práce v 12 – hodinových pracovných 
zmenách. 
 
Odbor epidemiológie: 
 
1. Zabezpečenie Národného imunizačného programu 

Hlavný prostriedok  - posilnenie  informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných   
ochoreniach  

Dosiahnutie cieľov vyžaduje : 
- poskytovanie  informácií o priebehu ochorení preventabilných očkovaním, 

 - poskytovanie  informácií  o očkovaní – povinnom, odporúčanom, 
 - poskytovanie informácií o  indikáciách a kontraindikáciách očkovania, 
 - poskytovanie informácií o zložení vakcín,   
  - poskytovanie informácií o nežiaducich reakciách. 
  
2. Zabezpečiť realizáciu imunologických prehľadov u ochorení preventabilných 

očkovaním. 
 
3. Surveillance infekčných chorôb v súvislosti s nárastom cestovného ruchu v pohraničnej 

oblasti nášho regiónu. 
 
4. Boj proti nozokomiálnym nákazam 
Dosiahnutie cieľov vyžaduje : 
- vytvorenie štandardných pracovných postupov pre výkon štátneho zdravotného dozoru v 
zdravotníckych zariadeniach,     
- dobrú medziodborovú spoluprácu  pracovníkov verejného zdravotníctva a zdravotníckej 
starostlivosti. 
 
Odbor hygieny detí a mládeže. 
 
1. Stravovanie detí a mládeže – ŠZD v stravovacích zariadeniach., kontrola pestrosti stravy 
a dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálnych lístkov ohľadom OVD. 
V rámci úlohy navrhujeme pokračovať v Monitoringu spotreby vybraných aditívnych 
látok v potravinách u detskej populácie( úloha bola riešená v r. 2012, 2013 a v tomto 
roku úloha pokračuje  
2. Problematika pieskovísk – ŠZD v prevádzkach pre deti, ktoré majú vo vonkajšom areáli 
vybudované pieskoviská a taktiež aj na pieskoviskách pre deti, ktoré sú súčasťou obytnej 
zóny. 
 
3. Ovplyvnenie  úrazovosti u detí predškolského veku 
 
Odbor podpory zdravia 
 
1. Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu  v oblasti životného štýlu 
/výživa, pohybová aktivita, legálne drogy – nikotín, alkohol/ formou individuálneho 
poradenstva a prednášok. 
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2. Ovplyvňovanie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení súvisiacich so 
životným štýlom formou individuálneho poradenstva v špecializovaných poradniach zdravej 
výživy, optimalizácie pohybovej aktivity a zanechania fajčenia. 
 
3. CINDI program 
 
4. Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotné uvedomenie 
 
5. Úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia. 
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RÚVZ so sídlom v Nitre   

Oddelenie PPL: 

1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce. 

2. Intervencie na podporu zdravia pri práci 
3.  Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 

Oddelenie HŽP: 

1. Monitoring kvality pitnej vody  
2. Monitoring kvality vody na kúpanie  
3. ŠZD v prípade MU – povodne, komáre, havárie, podnety občanov 

Oddelenie HV: 

1. ŠZD a ÚKP nad ZSS 
2. Sledovanie hygienickej bezpečnosti  potravín, kozmetických výrobkov, obalových 

materiálov 
3. Výkon auditov 

Oddelenie epidemiológie: 

1. NIP- plnenie aktivít ,  
2. Surveillance prenosných ochorení – práca v ohnisku 
3. Informačný systém prenosných ochorení 
4. Nozokomiálne nákazy 
5. Mimoriadne epidemiologické situácie 
6. Environmentálna surveillance poliomyelitídy 

Oddelenie HDM: 

1. Výkon ŠZD 
2. Sledovanie spôsobu života  ako významného determinantu detí a mládeže 
3. Monitorovanie úrazovosti  u detí a možnosti prevencie 
4. 1.4. Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí 

v rôznych regiónoch SK  ( HŽP + HDM) 
 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

RÚVZ Nové Zámky  
Priority I 
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia: 
1.Výkon ŠZD v dozorovaných zariadeniach s dôrazom na: 
- zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou  
- zariadenia cestovného ruchu (kúpaliská, ubytovacie zariadenia všetkého druhu)  
Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 
2.Monitoring kvality pitnej vody, vody na kúpanie, kontrola účinnosti sanitácie a dezinfekcie 
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (po doriešení právnych predpisov) odoberaním sterov. 
3.Bezpečnosť výrobkov profesionálne používaných v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 
(RAPEX).   
4.Výkon ŠZD v prípade mimoriadnych udalostí (hlavne povodne). 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže: 
1.Výkon Štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
- Terénna práca  vrátane ukladania opatrení (blokové pokuty, priestupkové konania). 

 
- V prípade potreby mimoriadne ŠZD (zistenie škodlivých látok v potravinách, 
vysledovateľnosť potravín, havarijný stav v zariadeniach pre deti a mládež povodne, atď.) 
 
2. Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku v okrese  Nové Zámky 

    Jedným zo závažných problémov pre zdravotníctvo a celú spoločnosť sú detské úrazy. 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že problematike úrazov vo 
všeobecnosti nie je  venovaná dostatočná pozornosť napriek tomu, že viac ako polovica úmrtí 
detí je v dôsledku úrazov. Ide o taký významný podiel na detskej úmrtnosti, ktorý 
bezpodmienečne vyžaduje cielené sledovanie a účinné preventívne pôsobenie v tejto oblasti.  
Komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku  podľa  druhu 
úrazu, miesta jeho vzniku, mechanizmu vzniku poranenia. Na základe získaných údajov sa 
overí účinnosť intervenčných opatrení,  zameraných na zníženie počtu úrazov u detí, ako aj 
ich vážnych zdravotných následkov v rámci predchádzajúceho prieskumu.  
    
3. Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí 
v okrese Nové Zámky 
        Pre problémy súvisiace s modernizáciou a zhoršovaním podmienok životného prostredia, 
je prioritou a snahou o ozdravenie a zlepšovanie  komfortu školského prostredia. Projekt v 
tejto oblasti prispeje k lepšiemu pochopeniu významu starostlivosti o vnútorné ovzdušie 
školských budov, najmä v súvislosti s ich každodenným používaním. Snahou je  zlepšiť 
kvalitu vnútorného ovzdušia v školských zariadeniach. Motiváciou tiež je, že má aj 
sekundárny, avšak nezanedbateľný vplyv na ostatné zdravotné faktory spojené s vnútorným 
ovzduším, a to zvyšovaním povedomia rodičov ohľadom podmienok zlepšovania kvality 
vnútorného ovzdušia v domácnostiach. 
 
Oddelenie hygieny výživy: 
1. Výkon Štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
- výkon ŠZD v zariadeniach spoločného stravovania a stánkoch s prípravou a predajom 
občerstvenia 
a) V rekreačných strediskách : 
Termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove 
Termálne kúpalisko Podhájska 
Termálne kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch 
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Letné táborisko Komoča na rieke Váh 
b) na najmasovejších hromadných akciách konaných v okrese Nové Zámky 
Jarmok  v rámci cirkevného sviatku Porciunkula v Nových Zámkoch  
Jarmok v Šuranoch  
Jarmok Šimona a Júdu v Štúrove   
c) vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania otvoreného a uzavretého typu  
d)  výkon ÚK v NOVOFRUCTE SK  a.s.  Nové Zámky  pri výrobe dojčenskej výživy 
a dojčenských pokrmov 
e) výkon ÚK  v zariadeniach vyrábajúcich a predávajúcich zmrzlinu, predávajúcich cukrárske 
výrobky, vyrábajúcich bylinné čaje a výživové doplnky v okrese Nové Zámky 
f) výkon ŠZD  nad kozmetickými výrobkami  
g) výkon ÚK nad obalovými materiálmi  
h) výkon ÚK a ŠZD  po zaslaní oznámení z rýchlych výstražných systémov  (RAPEX a 
RASF )  a zasielaní oznámení do týchto systémov po zistení výskytu  nevyhovujúcich 
výrobkov v okrese Nové Zámky. 
 
2. V rámci vyššie uvedeného výkonu ŠZD a ÚK v potravinárskych a nepotravinárskych 
prevádzkach v okrese Nové Zámky 
 - analýza zisťovaných nedostatkov v rámci výkonu ŠZD, ukladanie opatrení na ich    
odstránenie a následná kontrola realizácie vykonaných opatrení , prípadne ukladanie sankcií.    
 
3. Monitoring kvality potravín a nepotravinárskych – kozmetických výrobkov a 
obalových materiálov   v okrese Nové Zámky 
- odber vzoriek potravín a sterov v potravinárskych prevádzkach - vyhodnotenie výsledkov 
laboratórnych rozborov,   
- odber vzoriek kozmetických výrobkov a obalových materiálov -vyhodnotenie výsledkov 
laboratórnych rozborov,   
 
V prípade nevyhovujúcich rozborov vyššie uvedených komodít následné ukladanie opatrení 
v prevádzkach, z ktorých boli  vzorky odobraté , až po ukladanie sankcií. 
 
Oddelenie epidemiológie: 
- vykonávanie ŠZD v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach so zameraním na       
   predchádzanie vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií 
- vykonávanie hodnotenia zdravotných rizík pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti so  
   zameraním na biologické faktory pri práci    
- analýza zisťovaných nedostatkov v rámci výkonu ŠZD, ukladanie opatrení na ich  
odstránenie a následná kontrola ich realizácie vykonaných opatrení        
- predchádzanie mimoriadnym udalostiam v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti  
 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva: 
         Výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách, sledovanie pracovných 
podmienok osobitných skupín zamestnancov, najmä zamestnancov vykonávajúcich rizikové 
práce, mladistvých zamestnancov a tehotných žien. Pravidelné monitorovanie pracovných 
podmienok, identifikácia  zdravotných rizík na pracoviskách, výkon  pravidelných 
preventívnych lekárskych prehliadok na základe zaradenia pracovníkov do kategórie rizík  na 
pracoviskách a hodnotenie rizík, výkon pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok,  
na základe zaradenia pracovníkov do kategórie rizík a zaradenie pracovníkov do pracovného 
procesu na základe výsledkov preventívnych lekárskych prehliadok. Ďalej sledovanie zdravia 
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pracovníkov agentúr dočasného zamestnávania u zmluvných zamestnávateľov, ktorý majú 
vyhlásené rizikové práce.     
 
Priority  II 
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia: 
1.Primárna prevencia - predchádzanie chorobám identifikáciou a odstraňovaním nežiaducich 
expozícií v dozorovaných prevádzkach 
2.Preventívne usmerňovanie - posudková činnosť, hodnotenie dopadov na zdravie (HIA)   
 
Oddelenie hygieny výživy: 
Primárna prevencia 
Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie  SR 
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. 
          Zistené údaje spolu s údajmi o spôsobe stravovania respondentov - 24 hodinové jedálne 
lístky a dotazníky  vyhodnocovať v počítači  pomocou programu „ALIMENTA“.    
Úloha na regionálnej úrovni prináša možnosť odhaliť  zdravotné problémy vyšetrených 
respondentov , prípadne preventívne pôsobenie a podnet pre zdravší životný štýl vyšetrených 
respondentov.   
 
Preventívne umerňovanie: 
V rámci výkonu preventívneho dozoru ,  v rámci posudkovej činnosti  posudzovanie stavieb, 
zariadení, pracovných priestorov pred ich uvedením do užívania, resp.  zahájením výrobných 
činností či už potravinárskych alebo nepotravinárskych prevádzok  
Posudzovanie ich vhodnosti a vybavenosti v súlade s príslušnou platnou legislatívou , aby sa 
zabránilo  výrobe a predaju požívatín v nevhodných a nezodpovedajúcich priestoroch. 
 
Oddelenie epidemiológie: 
v rámci primárnej prevencie zameranej na predchádzanie ochoreniam: 
- zamerať sa na prevenciu infekčných ochorení preventabilných očkovaním, vrátane skorej 
detekcie každého možného prípadu ochorenia 
- zamerať sa na aktívnu prevenciu alimentárnych ochorení    
- zamerať sa na aktívnu prevenciu respiračných infekcií  
- zamerať sa na aktívnu prevenciu STD, vrátane infekcií HIV/AIDS 
 
v rámci sekundárnej prevencie: 
- realizácia výkonu surveillance prenosných ochorení  
- realizácia informačného systému prenosných ochorení EPIS 
- realizácia výkonu Národného imunizačného programu  
- realizácia systému rýchleho varovania  ERWS 
 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva: 
        Vydávanie rozhodnutí  na zlepšenie pracovného prostredia a záväzných stanovísk na  
zriadenie hlavne menších výrobných prevádzok v intraviláne miest a obcí okresu.  
 
Priority III 
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia: 
1. Informovanie verejnosti o zdravotne relevantných skutočnostiach - kvalita pitnej vody 
(informačný systém „Pitná voda“), voda na kúpanie (informačný systém „Voda na kúpanie“), 
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informácie pre verejnosť na internetovej stránke úradu. Kontrola podávania informácií pre 
verejnosť inými  inštitúciami (mestá, obce o kvalite vody v prírodných kúpaliskách)  
2.Individuálne poradenstvo v každodennom styku so stránkami  
3.Vzdelávanie odbornej verejnosti (študijné materiály na internetovej stránke úradu, prednášky) 
a laickej verejnosti  (napr. postupy sanitácie a dezinfekcie vnútorných priestorov po povodniach) 
 
Oddelenie hygieny výživy: 
-  Vzdelávanie  a informovanie pracovníkov  prichádzajúcich do styku s potravinami v rámci 
prednáškovej činnosti  k odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností 
prácu s potravinami, výrobu kozmetických výrobkov. Ako aj následné preskúšanie poznatkov 
z odbornej spôsobilosti. 
 
- Konzultácie s podnikateľmi,  prevádzkovateľmi, projektantmi  potravinárskych prevádzok, 
ohľadom vybavenia prevádzok zodpovedajúcim zariadením, členením prevádzok pred ich 
uvedením do užívania, pri rozšírení sortimentu, zavádzaní HACCP, spracovaní 
prevádzkových poriadkov. 
 
 -  Prednášky ohľadom zdravej výživy  pre verejnosť – ( napr. pre klientov domovov sociálnej 
starostlivosti , pre dôchodcov). 

 
Oddelenie epidemiológie: 
v rámci zvyšovania zdravotného povedomia a zdravotnej bdelosti: 
- realizovať poskytovanie informácií o zdravotne relevantných skutočnostiach obyvateľom 
okresu, ako i zdravotníckym pracovníkom 
- vykonávať individuálnu a skupinovú poradenskú činnosť pre zdravotníckych pracovníkov 
a občanov okresu v problematike infekčných a neinfekčných ochorení   
- realizovať vzdelávanie odbornej a  laickej verejnosti v  problematike infekčných 
a neinfekčných ochorení 
- budovanie kapacít v komunite odborných pracovníkov v oblasti epidemiológie      
    
    Oddelenie podpory zdravia: 
Zdravotno-výchovne podporovať priority aktualizovaného Národného programu 
podpory zdravia (NPPZ) a Programového vyhlásenia vlády SR na r. 2012-2016. 
 
1. Aktívna podpora zdravia s hlavným zameraním na priority NPPZ a projekty WHO 
 - posilniť organizovanie zdravotno-výchovných intervencií formou skupinového 
a hromadného zdravotno-výchovného pôsobenia pre obyvateľov okresu (organizácia besied, 
prednášok, hromadných aktivít v rámci svetových dní) 
-   zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva pozitívnym ovplyvňovaním vedomostí, postojov 
a správania sa klientov formou individuálneho poradenstva zameraného na prevenciu 
zdravotných problémov minimalizovaním rizikových faktorov zdravia 
- uverejňovanie zdravotno-výchovných článkov v miestnych masmédiách, na internetových 
stránkach  a poskytovanie zdravotno-výchovného materiálu na všetky témy Svetových dní 
zdravia   
-     monitorovať zdravotné uvedomenie a správanie sa jednotlivých skupín obyvateľstva   
v záujme zisťovania aktuálnych potrieb, foriem a rozsahu zdravotno-výchovných intervencií 
2. Podpora Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR 
Prevencia a kontrola nad chronickými ochoreniami v populácii v regióne (so  zameraním na 
KVCH a onkologické ochorenia) 
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-   naďalej aktívne vykonávanie somatických a antropometrických vyšetrení pre cielené  
poradensko-konzultačné intervencie a cielenú intervenciu pri prevencii civilizačných ochorení 
v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia, taktiež v rámci jednotlivých programov, 
kampaní a hromadných  akcií pri príležitosti Svetových dní 
3.   Podpora Národného programu prevencie obezity   
-   realizácia prednášok a besied  na tému zdravý životný štýl 
-   zapájanie sa do programov a aktivít na podporu a zlepšenie pohybovej aktivity obyvateľov 
a detí 
- zamerať sa na zvýšenie pohybovej aktivity detí, doplnenie pohybových aktivít počas vyučo- 
vania - krátka rozcvička, resp. počas veľkých prestávok 
-  zlepšenie dostupnosti pravidelnej fyzickej aktivity dospelých - obyvateľov a detí (napr. 
tvorba cyklistických chodníkov, dopravné ihriská pre deti) 
-  zlepšenie dostupnosti možnosti zabezpečenia zdravej stravy pre sociálne slabšie skupiny 
a deti na školách  
4. Prevencia fajčenia, konzumácie alkoholu a iných drog 
    (Národný akčný plán na kontrolu tabaku, NPP alkoholu) 
-  zlepšenie primárnej prevencie drogových závislostí, so zameraním na edukáciu  a poskyto - 
vanie poradenstva pre školy a rodiny, realizácia prednášok  
-  aktívna spolupráca so všeobecnými lekármi okresu v rámci monitorovania  negatívnych 
rizikových faktorov životného štýlu obyvateľstva 
-  aktivizovať a naďalej spolupracovať so štátnymi orgánmi, organizáciami i dobrovoľnými 
združeniami pri riešení danej problematiky (s Miestnym spolkom  SČK, Okresným 
riaditeľstvom PZ, základnými a strednými školami) 
-  realizácia besied, tvorba správnych postojov k negatívnym spoločenským javom - fajčenie, 
alkohol a iné drogy 
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RÚVZ Komárno  
V súlade s úlohou č. 5 z porady RH, ktorá sa konala v dňoch  27.-28.2.2014 v Belušských 
Slatinách Vám zasielame lokálne priority za Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Komárne za jednotlivé oddelenia. 

• Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva – „Expozícia zamestnancov 
chemickým faktorom pri práci najmä s ohľadom na agrochemikálie, prípravky na 
ochranu rastlín, vzhľadom na poľnohospodársky charakter okresu (zamerať sa 
prioritne na samostatne hospodáriacich roľníkov)“ 

• Hygiena výživy – „Zvýšený štátny zdravotný dozor vo všetkých zariadeniach so 
stravovacími službami s dôrazom na zariadenia, ktoré dominujú počas letnej 
turistickej sezóny“ 

• Hygiena životného prostredia – „Zvýšený štátny zdravotný dozor vo všetkých 
zariadeniach s ubytovacími a regeneračnými službami, monitoring kvality vody na 
kúpanie na umelých a prírodných kúpaliskách“ 

• Hygiena detí a mládeže – „Kontrola pracovísk praktického vyučovania“ 
• Epidemiológia – „Odmietanie očkovania“ 
• Oddelenie podpory zdravia – „Projekt prevencie kolorektálneho karcinómu“ 
• NRC pre vibrionaceae – „Monitoring baktérií z čeľade Vibrionaceae v akvatickej 

zložke životného prostredia a jeho vplyv na verejné zdravie“ 
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RÚVZ Levice  
1.    RÚVZ LV sa bude naďalej podieľať na všetkých úlohách vyplývajúcich "z vyšších 
požiadaviek", ktoré sú zapracované v "Programoch a projektoch 2014". 
2.    Iné vážne problémy na osobitné riešenie v okrese nie sú. 
3.    Samozrejme medzi priority rátame všetky úlohy súvisiace s činnosťou AE Mochovce (ale 
to počítame medzi bežne vykonávaný ŠZD). 
4.    A tak, ako som hovorila aj na porade RH, ako prioritu máme aj spoluprácu s inými 
orgánmi, organizáciami a samosprávou v záujme riešenia problematiky budovania verejných 
vodovodov na cca 20% okresu, kde doteraz VV nie sú vybudované a tieto lokality patria do 
záplavového územia, pričom ako hlavnou prekážkou (okrem politických doterajších!!!!) je 
členitý terén a náročnosť technických riešení. 
5.    Problematiku zvýšenej incidencie ca ochorení sa pokúsime riešiť v spolupráci s RÚVZ 
Komárno, ktoré ma na porade celkom inšpirovalo, ale t.č. si to ešte ako vyhlásenú prioritu 
nedáme. 
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RÚVZ Topoľčany  
Zameriame sa predovšetkým na efektívny výkon ŠZD a plnenie všetkých úloh, ktoré 
vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády. Ďalej by sme sa chceli zamerať na sledovanie 
zdravotného stavu obyvateľstva v získavaní mladšej vekovej kategórie v zmysle prevencie 
KVCH (napr. výjazdami do terénu), to však zatiaľ nechceme nazvať prioritou, lebo nevieme, 
s akým ohlasom sa toto stretne a či budeme mať na to financie. V epidemiológii bude naďalej 
prioritou surveillance infekčných ochorení a NIP, bez ohľadu na to, či sa to bude volať 
priorita alebo programy a projekty. 
 
 
 
 


