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Stanovené ciele sú dosahované prostredníctvom plnenia kľúčových činností, zhodnými so 
stanovenými prioritami a ich plnenie je možné za rok 2014 vyhodnotiť nasledovne: 
 
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 

verejného zdravia, vrátane objektivizácie  faktorov životného a pracovného prostredia 
 
RÚVZ Banská Bystrica vykonáva štátny zdravotný dozor v rozsahu svojich kompetencií 
podľa zákona č. 355/2007 Z. z. najmä v oblastiach: 
 
 Zásobovania obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou, využívaním vody na 

kúpanie, v zariadeniach a objektoch využívaných obyvateľstvom (zariadenia sociálnych 
služieb, zdravotnícke zariadenia, zariadenia spoločného stravovania, školské 
a predškolské zariadenia, ubytovacie zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo...), 
na pracoviskách a ochrane zdravia pri práci. 

 
 Výkon účinného a efektívneho ŠZD vo vyššie uvedených oblastiach a zariadeniach je 

kľúčový v prevencii vodou prenosných ochorení, ochorení prenosných kontaktom, 
prenosných  krvnou a inhalačnou cestou, ako i iných poškodení zdravia.  

 
 Výkon štátneho zdravotného dozoru hodnotíme ako účinný, nakoľko v roku 2014 nebol 

zaznamenaný výskyt  infekčných ochorení prenosných vodou, nebolo zistené  poškodenie 
zdravia v súvislosti s využívaním zariadení v ktorých je vykonávaný štátny zdravotný 
dozor. 

 
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov v populácii 

RÚVZ Banská Bystrica v rámci realizácie tejto priority posilnil surveillance nákaz 
preventabilných očkovaním a to najmä cielenou činnosťou NRC pre pertussis a pneumokoky 
ako aj skvalitnením monitoringu nákaz prenášaných pohlavnou cestou.  Pre zabezpečenie 
tejto úlohy na národnej úrovni bolo prispôsobené zadanie pre cielený monitoring týchto nákaz 
jednak vlastným domácim potrebám ako aj požiadavkám Európskeho centra pre kontrolu 
chorôb v rámcu TESSy. V rámci kraja sme pripravovali zadanie pre úlohu zabezpečenie 
imunologických prehľadov vybraných prenosných chorôb, ktoré malo slúžiť ako model pre 
celonárodné  zabezpečenie tejto úlohy. Vzhľadom k tomu, že vykonanie takejto úlohy na 
regionálnej úrovni nespĺňa požadované kritéria reprezentatívnosti, bolo nám od tejto úlohy 
upustené.    
 
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 zdravotnému uvedomeniu ľudí, vrátane monitorovania 
determentov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie 

 
Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia pri RÚVZ v BB-kraja v roku 2014 sa prioritne 
zaoberali problematikou:   

 
- zvýšenie pohybovej aktivity  

 
Na oddelení PZ RÚVZ B. Bystrica pomáhajú vytvárať podporné fyzické, sociálne a kultúrne 
prostredie pre realizáciu činností, ktoré zvýšia pohybovú aktivitu a fyzickú zdatnosť 
populácie, najmä tým, že informuje partnerské organizácie a obyvateľstvo o tom, že fyzická 
inaktivita sa na rozvoji metabolického syndrómu a obezity podieľa najvýznamnejšou mierou. 
Informujú cieľové skupiny obyvateľstva o benefitoch pohybovej aktivity pre zdravie 
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všetkými dostupnými formami – prostredníctvom médií, webstránky, panelov, organizovaním 
zážitkových podujatí a prednášok, inštruktívnymi pohybovými kurzami aj odborným 
individuálnym poradenstvom.  
  
Oddelenie PZ RÚVZ Lučenec vytvorilo samostatné priestory na pravidelné cvičenie 
v telocvični a zorganizovalo pohybové aktivity s profesionálnym cvičiteľom aj pre 
zamestnancov RÚVZ a  ich rodinných príslušníkov. Popri cvičení vzdelávajú vybrané 
skupiny obyvateľstva o význame a možnostiach pohybovej aktivity ako dôležitého faktora na 
upevnenie zdravia. 
 
Oddelenie PZ RÚVZ Rimavská Sobota zrealizovalo rôzne aktivity pri príležitosti 
„Svetového dňa zdravia“ a „Svetového dňa Pohybom ku zdraviu“: 
 

- ozdravenie výživy   
 

HLAVNÉ CIELE programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky sú: 

 Zlepšiť zdravotný stav a dosiahnuť tak zníženie prevalencie neprenosných chorôb 
súvisiacich s výživou, ako sú najmä kardiovaskulárne ochorenia, niektoré onkologické 
ochorenia, diabetes a osteoporóza.   

 
 Zvrátiť  trend obezity u obyvateľstva SR, najmä u detí a mládeže. 

 Dosiahnuť zníženie prevalencie deficitu pozitívnych nutrientov vo výžive a dosiahnuť 
zníženie rizikových faktorov výživy. 

 
 Zvýšiť celkové uvedomenie a pochopenie vplyvu výživy na zdravie človeka a kladného 

pôsobenia preventívnych zásahov do výživy a stravovania. 
 

Oddelenia PZ zabezpečujú tieto úlohy viacerými formami. Zdravá výživa, ako jeden 
z nosných pilierov prevencie chronických chorôb, je pevnou súčasťou všetkých výchovných 
a vzdelávacích prednášok o životospráve a o možnostiach znížiť riziko rozvoja 
kardiovaskulárnych, metabolických a onkologických ochorení. V podpore zvrátenia trendu 
obezity sa realizujú výchovné aktivity zamerané na zdravý životný štýl, správne výživové 
návyky a zásady racionálnej výživy pre širokú klientelu: zdravotno-výchovné pôsobenie na 
deti a adolescentov, inštruktáže pre pedagógov, pre občanov v produktívnom a 
poproduktívnom veku.  
 
Oddelenia PZ v okresoch BB-kraja každoročne participujú na projekte odboru hygieny výživy  
„Výživový stav obyvateľstva“ meraniami, vyšetreniami, biochemickou analýzou, zberom 
anamnestických dát a poradenstvom u 80 klientov vybraných podľa špeciálnych kritérií 
v každom z regiónov. V roku 2014 išlo o ľudí so zamestnaním vyžadujúcim ľahkú fyzickú 
aktivitu.   
 
Zamestnankyne oddelenia PZ B.Bystrica sa zapojili ako spoluriešitelia do projektu 
„Akadémia banskobystrického seniora“, ktorého gestorom bol Mestský úrad Banská Bystrica. 
Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, z operačného programu 
Vzdelávanie. Cieľovou skupinou boli seniori vo veku nad 50 rokov  žijúci v mete Banská 
Bystrica alebo v jeho blízkom okolí. 
 
Cieľom programu bolo: 
 Vytvoriť vzdelávací program zameraný na aktívne starnutie a rozvoj kľúčových 

kompetencii seniorov 
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 Uskutočniť pilotné vzdelávacie kurzy v rámci novovytvoreného programu 

 
Oddelenie PZ mal patronát nad Modulom „Zdravé starnutie“, boli vypracované  učebné texty 
do príručiek, PPT prezentácie pre jednotlivé prednášky a podklady pre interaktívne cvičenia.  
 
Bolo odprednášaných 13 tém: 

- Primárna prevencia infekčných a neinfekčných ochorení 

- Význam a efektivita očkovania seniorov 

- Fyziologické zmeny organizmu vo vyššom veku a patogenéza najčastejších ochorení 

starších ľudí 

- Etiopatogenetické súvislosti rozvoja psychických zmien u seniorov 

- Zdravý životný štýl a vhodné aktivity seniorov 

- Pohybová aktivita v prevencii a liečbe chronických ochorení vo vyššom veku., 

- Cvičením proti osteoporóze, atď.  

- znevýhodnené skupiny  

Okresy úzko spolupracujú s kanceláriou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity, pri zabezpečovaní činnosti asistentov zdravotnej výchovy v rámci projektu Zdravé 
komunity. 
 
Poradne zdravia pri RÚVZ v BB-kraji od roku 1993, vyhľadávajú rizikové faktory KV, 
niektorých metabolických a onkologických chorôb u  príslušníkov bežnej populácie bez 
manifestného ochorenia a bez evidentných klinických známok. Návštevníci poradní zdravia 
sú vyšetrovaní s následným individuálnym poradenstvom a nefarmakologickou intervenciou. 
V prípade potreby, ak je zistená závažná porucha, sú odosielaní do starostlivosti lekárov v 
kuratíve. Výsledky z poradní zdravia  jednoznačne potvrdzujú správnosť a reálnosť 
nefarmakologického ovplyvňovania v oblasti rizikových faktorov u našich obyvateľov. V 
budúcnosti je potrebné zvýšiť pozornosť  nefarmakologickému  ovplyvňovaniu TK, BMI, 
nakoľko u oboch  rizikových  faktorov  opakovane  nedošlo k očakávanému priaznivému 
výsledku po odbornom poradenstve. Dôležitým výsledkom práce s klientom v poradni zdravia 
je stanovenie profilu  rizika a stratégie nefarmakologického ovplyvnenia zvýšeného tlaku 
krvi. Kvalitné nefarmakologické ovplyvňovanie a adekvátna farmakologická liečba sú 
súčasťou komplexnej zdravotníckej starostlivosti o osoby so zvýšeným tlakom krvi. Výsledky  
Poradne zdravia, konkrétne zníženie priemerných hodnôt biochemických faktorov pri 
opakovanej návšteve poradni zdravia, svedčia o tom že má jej činnosť opodstatnenie, má 
pozitívny dopad  na správanie ľudí v problematike zdravého životného štýlu. 

 
V  tejto oblasti je kľúčovou činnosťou RÚVZ aj  posudková činnosť. Požiadavky uplatňované 
v záväzných stanoviskách vydávaných ako podklad k predkladaným návrhom pre 
rozhodovanie stavebných úradov, sú premietnuté do rozhodnutí príslušných stavebných 
úradov a ich rešpektovaním a realizáciou sa zabezpečuje minimalizovanie zdravotných rizík a 
ochrana zdravia v územnom konaní a v kolaudačnom konaní posudzovaných stavieb. 
Požiadavky uplatňované v záväzných stanoviskách vydávaných  v posudzovaní podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z. pri posudzovaní zámerov a hodnotiacich správ k navrhovaným investičným 
činnostiam sú premietnuté do Záverečných stanovísk MŽP SR a Okresných úradov, ich 
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rešpektovaním sa dosahuje minimalizovanie zdravotných rizík, ktoré je možné predpokladať 
pri realizácii navrhovaných činností. 
Požiadavky uplatňované RÚVZ pri posudzovaní návrhov na uvedenie priestorov do 
prevádzky a vydávaní rozhodnutí RÚVZ  sú prevenciou a minimalizovaním zdravotných rizík 
pri poskytovaní služieb verejnosti a minimalizovaním a ochranou zdravia pri práci na 
pracoviskách. 
 
Posudkovú činnosť RÚVZ zabezpečoval podľa návrhov na posúdenie, počet vydaných 
záväzných stanovísk a rozhodnutí je vyhodnocovaný ako súčasť Výkazníctva. 
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Priorita:  Zapojenie sa do spracovania imunologických prehľadov v Prešovskom kraji 

v spolupráci a po dohode s Banskobystrickým krajom  

 

V prípade realizácie imunologických prehľadov overujúcich účinnosť realizovaného 

očkovania a dynamiku hladín protilátok proti jednotlivým infekčným agens vo všetkých 

vekových kategóriách, RÚVZ so sídlom v Bardejove sa bude na tejto úlohe podieľať.  

Pravidelne k 31.8. sa vykonáva kontrola očkovania každý rok, pri ktorej sa sleduje 

zaočkovanosť našej populácie. Kontroly sa vykonávajú na ambulanciách praktických lekárov 

pre deti a dorast.  

 

 

Ďalšie úlohy:  
 
1.   Výkon štátneho zdravotného dozoru   
 

RÚVZ  so sídlom v Bardejove zabezpečoval  vykonávanie  činností, ktorých hlavným 

cieľom bola ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia  podľa vypracovaných plánov práce 

a požiadaviek ÚVZ SR.  Na hodnotenie činnosti boli využívané odborné usmernenia ÚVZ 

SR, právne úpravy v oblasti ochrany verejného zdravia vrátane právnych úprav 

harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Činností zabezpečované RÚVZ neboli 

len plánované, ale vznikali aj na základe  podnetov, mimoriadnych epidemiologických 

situácií  alebo   v súvislosti s výskytom nebezpečných potravinárskych a nepotravinárskych 

výrobkov na trhu , ktoré mohli predstavovať ohrozenie zdravia.   

V roku  2014 bolo RÚVZ vykonaných 2403 kontrol, vydaných 860 rozhodnutí, 74 záväzných 

stanovísk, 1085 iných stanovísk a odobratých 1193 vzoriek.  Opatrenia na predchádzanie 

vzniku a šíreniu prenosných ochorení  sa vykonávali v 415 ohniskách. Za rok 2014 sa 

spracovalo a do epidemiologického informačného systému prenosných ochorení vložilo 1074 

nových prípadov ochorení. Bolo vydaných 28 zvýšených zdravotných dozorov pracovníkom 

vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť (potravinári) a 329 lekárskych dohľadov 

(kontakty VHA,  HBsAg, VHC). Odmietnutie povinného očkovania sme zaznamenali v 11-

tich prípadoch.  

Podľa § 6 ods. 3 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo 

vydaných 19 pokynov na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného 

dozoru. 
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Za priestupky podľa § 29 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov bolo uložených 6 blokových pokút v sume 140 eur a podľa § 84 zákona č. 

372/1990 Zb. 52 blokových pokút v sume 1422 eur.  

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. bolo nariadených 361 opatrení a podľa § 55 

zákona č. 355/2007 Z. z. uložených 6 opatrení.  

Za priestupky podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. bolo uložených 25  pokút v sume 758 eur, 

za iný správny delikt podľa § 57 zákona č. 355/2007 Z. z. bolo uložených 22 pokút v sume 

3955 eur. Podľa § 58 zákona č. 355/2007 Z.z. a bolo uložených 6 pokút (náhrada nákladov  

šetrenia) v celkovej sume 249,40 eur.  

 

2.    Výkon úradnej kontroly 
 
        V rámci výkonu úradnej kontroly potravín bolo v roku 2014 spolu vykonaných 185 

kontrol.  

Boli uložené:  

-     24 blokové pokuty podľa § 29 zák. č. 152/1995 Z.z.   v celkovej sume 712 eur 

-  3 úhrady nákladov podľa 20 ods. 4 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení 

neskorších predpisov v celkovej sume 144 eur. 

-     3 opatrenia podľa § 19 zák. č. 152/1995 Z.z.   na odstránenie zistených nedostatkov v ZSS 
 

Na úseku hygieny detí a mládeže bol vykonaný „Monitoring spotreby vybraných 

prídavných látok v potravinách u detí“.  

Na základe úlohy ÚVZ SR bolo v rámci úradnej kontroly potravín realizované sledovanie 

spotreby troch vybraných aditívnych látok v potravinách u detí. Zber údajov sa vykonal podľa 

metodického usmernenia dotazníkovou metódou u 13-ročných žiakov v Základnej škole, 

Wolkerová 10 v Bardejove s použitím dotazníka frekvencie spotreby potravín. Spolu bolo  

vyplnených 21 dotazníkov zameraných na spotrebu prídavných látok, do ktorých žiaci v 

spolupráci s  rodičmi uviedli jedálny lístok počas jedného dňa. Získané údaje boli vložené do 

pripravených masiek v programe Excel. Spracované údaje z dotazníkov boli zaslané na Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v stanovenom  termíne. 

 

3. Plnenie uznesení vlády na úseku verejného zdravotníctva  

Uznesenie vlády na úseku verejného zdravotníctva bolo napĺňané výkonom štátneho 

zdravotného dozoru a plnením Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR 
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na rok 2014 a na ďalšie roky, ktorých odpočet  plnenia k 31.12.2014 je vypracovaný 

samostatne. 

 

4. Plnenie úloh vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie na úseku verejného 

zdravotníctva    

Úlohy vyplývajúce z legislatívy Európskej únie na úseku verejného zdravotníctva   sa 

plnili  pri výkone štátneho zdravotného dozoru, výkone úradnej kontroly a pri plnení 

ostatných úloh na úseku ochrany verejného zdravia.   
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Priorita č. 1 
 
1.1 Kontrola hygienicko-epidemiologického režimu v špecializovaných 

zariadeniach sociálnych služieb v Bratislavskom kraji.  
 
 V rámci štátneho zdravotného dozoru bol skontrolovaný hygienicko-epidemiologický 
režim v 28  zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou v Bratislavskom 
kraji bez zistenia závažných nedostatkov.  
           Pri šetrení prevádzkového hygienicko-epidemiologického režimu  zariadení  boli 
zistené iba nezávažné hygienické nedostatky, ktorých odstránenie bolo prerokované 
zápisnične, kontrola  plnenia takto uložených nápravných opatrení, ako aj termíny ich 
realizácie boli / budú predmetom ďalšieho štátneho zdravotného dozoru. Z doručených 
podnetov na zhoršené hygienické podmienky v zariadeniach s celoročnou pobytovou formou 
(v počte 3) boli všetky neopodstatnené.  

Veľká väčšina kontrolovaných zariadení sociálnych služieb v kraji vykazuje 
vyhovujúci až veľmi dobrý hygienicko-prevádzkový štandard. 

Vyhodnotenie a spätná väzba: 
Monitoring zariadení v kategórii „špecializované“, ako aj  priebežné upresňovanie ich 

aktuálneho  zoznamu v Bratislavskom kraji  je t. č. problematické realizovať, nakoľko 
predmetné zariadenia  prechádzajú sústavnou transformáciou v rámci portfólia poskytovania 
sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách, pričom tunajší úrad v poslednom 
období žiadajú o odsúhlasovanie zmien v prevádzkovaní v zmysle transformácie len na 
zariadenie sociálnych služieb „s celoročným  pobytom“ a s určenou výslednou sumárnou 
ubytovacou kapacitou (bez ďalšej bližšej špecifikácie) – t.j. konkrétne druhy poskytovania 
sociálnych služieb (špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie pre 
seniorov) a prislúchajúce kapacity k nim viaceré zariadenia v žiadosti poslanej na tunajší úrad 
neuvádzajú a chápu ich ako flexibilné. 

T.j. v rámci plnenia tejto úlohy z našej strany potom ide iba o monitoring realizovaný 
v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom – a to bez diferenciácie na 
konkrétny druh poskytovania sociálnych služieb tak, ako ich pozná zákon o soc. službách. 
 
1.2 Výživa a nutričný stav seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.  
 

V roku 2014 pracovníci odboru hygieny výživy skontrolovali 23 zariadení sociálnej 
starostlivosti /17 kuchýň a 6 výdajní stravy/, pričom počet vykonaných kontrol bol 36 /26 
kontrol v kuchyniach a 10 kontrol vo výdajniach stravy/. Počas výkonu kontrol neboli 
zisťované závažné porušenia predpisov v prevádzkovej ani osobnej hygiene.  

V rámci výkonu úradnej kontroly potravín  bolo odobratých 13 vzoriek hotových jedál  
určených na mikrobiologickú analýzu. 1 vzorka nevyhovela pre nadlimitný počet 
koagulázopozitívnych stafylokokov a koliformných baktérií. 

V rámci úlohy sledovania nutričnej a biologickej hodnoty podávaných pokrmov 
v zaradeniach sociálnej starostlivosti sme vykonali v dvoch zariadeniach odber 4 vzoriek 
celodennej stravy. Laboratórnou analýzou (celkom 28 analýz) bola sledovaná energetická 
hodnota, obsah bielkovín, tukov a sacharidov a vykonané porovnanie s OVD pre obyvateľov 
SR – Vestník  MZ SR, čiastka 7-8, 28. 4. 1997. Vzhľadom k tomu, že veková štruktúra 
obyvateľov oboch zariadení je väčšinou vo vekovej skupine nad 75 rokov a viac, bolo 
porovnanie výživových faktorov podľa OVD prepočítané na túto vekovú skupinu. 
Z výsledkov vyplýva, že v 3 prípadoch boli OVD v kategórii muži i ženy prekročené 
a v jednom prípade OVD neboli dosiahnuté. 

V úlohe sa bude i naďalej pokračovať. 
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Priorita č. 2 
 
2.1 Úroveň dekontaminácie vo vybraných prevádzkach pedikúr 

Bratislavského kraja.  
 

Plnenie danej úlohy bolo priebežne zabezpečované podľa anotácie úlohy , ktorá 
zahŕňala výkon ŠZD vrátane odberov vzoriek sterov na mikrobiologické vyšetrenie, 
vyhodnotenie získaných výsledkov s návrhom opatrení na vylúčenie epidemiologických rizík 
pri poskytovaní pedikérskych služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.  

V rámci zadania úlohy vykonali odborní pracovníci odboru HŽP v spolupráci 
s odborom epidemiológie a odborom hygienických laboratórií štátny zdravotný dozor v 11 
prevádzkach pedikúr zameraný na kontrolu dodržiavania hygienicko-epidemiologického 
režimu v týchto prevádzkach. Pri kontrolách bolo zároveň odobratých 95 vzoriek sterov na 
kontrolu sterility vysterilizovaných pedikérskych nástrojov a stery na laboratórne vyšetrenie 
mikrobiálnej kontaminácie pracovných plôch a povrchov prevádzok pedikúr. 

Z celkového počtu odobratých 10 sterov z vysterilizovaných pedikérskych nástrojov 
nevyhovelo skúške sterility pre prítomnosť mikroorganizmov 10 sterov,  t.j percento 
kultivačne pozitívnych sterov tvorilo 100  %.  

Na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie prostredia prevádzok pedikúr bolo celkovo 
odobraných a kultivačne vyšetrených 11 sterov z pracovných povrchov, pričom 8 sterov bolo 
vyhodnotených ako nevyhovujúcich pre prítomnosť patogénnych mikroorganizmov.  

Pri kontrolách boli zisťované rôzne hygienicko-prevádzkové nedostatky, ktoré sa 
týkali najmä nesprávnej prípravy pedikérskych nástrojov na sterilizáciu, manipulácie 
s vysterilizovanými nástrojmi, chýbali záznamy o vykonávanej sterilizácii (sterilizačný 
denník), v 2 prevádzkach nebolo zabezpečená pravidelná kontrola účinnosti procesu 
sterilizácie, v prevádzkach nebol k dispozícii dostatočný počet pedikérskych sád a pedikérske 
nástroje neboli pravidelne sterilizované, ale  bolo zabezpečené len ich čistenie a dezinfekcia. 
V  2 prevádzkach chýbali lekárničky 1. pomoci a  prevádzkový poriadok nebol umiestnený na 
viditeľnom mieste .  

Prevádzkovatelia boli zápisnične upozornení na zistené nedostatky s uložením 
nápravných opatrení a s výkladom o správnych postupoch dekontaminácie pracovných 
nástrojov a prostredia a potrebe ich dodržiavania v týchto prevádzkach.  

V jednej prevádzke bol z dôvodu nevykonávania sterilizácie pedikérskych nástrojov  
uložený okamžitý zákaz prevádzkovania predmetnej pedikúry do doby preukázateľného 
zabezpečenia sterilizácie pracovných pedikérskych nástrojov po každom zákazníkovi – 
sterilizátorom s preukázateľnou sterilizačnou účinnosťou (protokolom z testovania účinnosti 
sterilizátora).   

V 10 prevádzkach pedikúr vykonali odborní pracovníci odboru HŽP kontroly 
nápravných opatrení. Nakoľko v jednej prevádzke neboli nápravné opatrenia splnené (nebol 
nezabezpečený dostatočný počet pedikérskych sád, pedikérske nástroje neboli pravidelne 
sterilizované, zabezpečená  bola len ich mechanická očista a dezinfekcia, chýbali záznamy 
o vykonávanej sterilizácii), prevádzkovateľovi bola v správnom konaní uložená pokuta 300 
Eur podľa § 57 zák. č. 355/2007 Z.z. , ktorá bola v odvolacom konaní potvrdená ÚVZ SR. 
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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“.  

 
OPZ pokračoval v  spolupráci s  BSK pri realizačných výstupoch vychádzajúcich z  

výsledkov projektu „Rešpekt pre zdravie“ Zámerom projektu bol široký skríning rizikových 
faktorov a budovanie zdravotnej gramotnosti detí a adolescentov. Ukončili sme komplexné 
štatistické spracovanie 255 parametrov zdravotného stavu a determinantov zdravia v súbore 
5000 študentov. Výsledky sú zhrnuté do prvej definitívnej správy v rozsahu 189 strán. 
Výsledky projektu boli prezentované formou 15 prezentácií na odborných vedeckých 
podujatiach, na výročnom stretnutí riaditeľov stredných škôl BSK, hlavným odborníkom 
MZSR a odborným spoločnostiam SLS. 

V súčasnosti sa pripravuje monografia ktorá bude  výsledky sumarizovať 
a konfrontovať s literárnymi údajmi   
 
3.2 Zlepšenie kardiometabolického zdravia v prostredí stredných škôl 

formou verejnozdravotníckej intervencie.  
 

V spolupráci s BSK vznikla pracovná skupina, ktorej zámerom je tvorba realizačných 
výstupov v oblasti ozdravenia výživy a životosprávy stredoškolákov. Porovnali sme 
odporúčané výživové dávky pre danú vekovú skupinu v SR a EU, s cieľom ich revízie, v 
spolupráci s MŠ-SR sme prediskutovali súčasné problémy v školskom stravovaní a školských 
bufetoch a možnosti pozitívnych zmien. Realizovali sme analýzu edukačných materiálov z 
problematiky výživy a životosprávy v SR a EU s cieľom zabezpečiť najúčinnejšiu formu 
edukácie, ktorá by mala u mladej generácie pozitívny efekt. 
 
 
Priorita č. 4 
 
4.1 Kontrola úrovne ochrany zdravia zamestnancov, ktorých agentúry 

dočasného zamestnávania zamestnávajú na pracoviskách zmluvných 
zamestnávateľov a ktorí vykonávajú rizikové práce.  

 
RÚVZ Bratislava listom z 21.02.2014 požiadal ÚVZ SR o odborné usmernenie 

ohľadom postupu pri zabezpečení evidencie rizikových prác a počtu exponovaných 
pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce, ktorých zamestnávateľom je  agentúra dočasného 
zamestnávania. Podľa usmernenia ÚVZ SR č. OLP/2342/2014 zo dňa 19.03.2014 požiadavky 
na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci vyplývajúce zo zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) ako aj zo zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 
124/2006 Z.z.)  musí, v súlade s § 58 ods. 4 a. 6 zák. č.311/2001 Z.z. Zákonník práce, 
zabezpečovať užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený. 
Dočasné pridelenie zamestnanca je podmienené uzatvorením písomnej dohody o dočasnom 
pridelení medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom. 
Dohoda musí obsahovať úpravu pracovných podmienok, t.j. aj podmienok BOZP a musí z nej 
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vyplývať, akým spôsobom bude zabezpečené plnenie povinností vyplývajúcich  tak zo zák. č. 
124/2006 Z.z. ako aj zo zák. č. 355/2007 Z.z. (hodnotenie zdravotných rizík).       

V rámci riešenia úlohy 3 zamestnávateľské agentúry, ktoré zamestnávajú  svojich 
zamestnancov na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami 3. a 4. kategórie, 
dokladovali zabezpečenie  plnenia požiadaviek, vyplývajúcich zo zák. č. 124/2006 Z.z. aj zák. 
č. 355/2007 Z.z.  užívateľským  zamestnávateľom. Údaje o počte exponovaných 
zamestnancov, ktorí  vykonávajú rizikové práce,  boli doplnené do programu ASTR. 
Pracovnú zdravotnú službu pre dočasne pridelených zamestnancov vykonáva PZS, ktorá 
súčasne vykonáva PZS aj u užívateľského zamestnávateľa. Posudky o zdravotnej spôsobilosti 
zamestnancov na prácu boli uložené v osobnej karte každého pracovníka u zamestnávateľa 
a v evidencii PZS.  

Novelizáciou zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. boli od 01.08.2014  upravené povinnosti 
užívateľského zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia zdravotného dohľadu pre dočasne 
pridelených zamestnancov počas dočasného pridelenia. Kontrola plnenia povinností 
užívateľského zamestnávateľa je súčasťou štátneho zdravotného dozoru.  
 
4.2 Komplexné hodnotenie pracovných podmienok žiakov na 

pracoviskách a strediskách praktického výcviku stredných 
odborných škôl Bratislavského kraja.  

 
        V roku 2014 boli vykonané komplexné hygienické previerky v 9 SOŠ v odbore 
služieb. Školy majú rozhodnutia k začatiu prevádzky a schválené prevádzkové poriadky 
s výnimkou Súkromnej SOŠ v Plaveckom Štvrtku, kde bolo začaté správne konanie a pokuta 
za správny delikt. 
      Žiaci vykonávajú odbornú prax na škole v odborných učebniach napr. cukrárenskej 
dielni, v kuchynskom technologickom centre, učebni stolovania, cvičnej firme, kaderníckych 
a kozmetických dielňach. Okrem toho individuálny výcvik  v počtoch od 1 až 12 žiakov je 
realizovaný na 107 pracoviskách praktického výcviku (ďalej PPV) v  zariadeniach spoločného 
stravovania  otvoreného typu napr. hotelov, reštaurácií, pabov a pod. a na 37 PPV 
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a cestovných kanceláriách  celého Bratislavského 
kraja. Všetky preverené  zariadenia spoločného stravovania zariadenia starostlivosti o ľudské 
telo disponujú rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva k začatiu prevádzky. 
Prevádzkovatelia všetkých prevádzok každoročne podpisujú zmluvu – dohodu so  SOŠ 
o vykonaní odbornej praxe v jednotlivých prevádzkach. Pravidelne kontrolujú prácu 
študentov aj majstri odborného výcviku z príslušnej školy. 
       Najfrekventovanejšie študijné odbory sú kuchár a čašník, ale aj cukrár, pekár, 
lahôdkar, pracovník marketingu a hotelierstvo. Školy typu hotelových akadémií pripravujú 
žiakov v odboroch hotelová akadémia, služby v cestovnom ruchu, manažment, medzinárodné 
podnikanie, ale aj barman, sommelier, diétny kuchár a sprievodca v cestovnom ruchu. Školy 
so zameraním na starostlivosť o ľudské telo zabezpečujú štúdium v odboroch kaderník, 
kozmetik, manikér, pedikér, vizážista  a vlasová kozmetika.  
      Podmienky práce študentov a zariadení pre osobnú hygienu študentov na 
navštívených pracoviskách sú vyhovujúce. Študenti pracujú pod vedením skúseného 
personálu zariadenia, dodržaná je dĺžka pracovnej doby študentov s poskytnutím prestávky na 
oddych a konzum obeda. Práca a pracovné tempo sú primerané, bez nadmernej fyzickej 
záťaže. Študenti používajú pri práci pracovný odev a obuv, ktorých prevažná väčšina si 
zabezpečuje samostatne ich čistenie. Pred prvým nástupom na pracovisko – prevádzkovateľ 
vykonáva pre žiakov prednášku bezpečnosti práce a informuje študentov o možných rizikách 
v súvislosti s prácou. Absolvovanie prednášok s poučením je zaznamenané v dokumentácii, 
ktorá je založená v spise študenta. 
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Všetci študenti sú zdravotne spôsobilí- majú platné zdravotné preukazy, ktoré si nosia 
so sebou. 

Pri kontrole predmetných pracovísk boli zistené hygienické nedostatky v troch 
prípadoch, odstránenie ktorých bude následne preverené. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Čadci 
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ODDELENIE HYGIENY  PROSTREDIA  A PRÁCE - REFERÁT HYGIENY ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 

 
 
1. Ovplyvnenie  determinantov zdravia  prostredníctvom výkonu ŠZD v rozsahu platnej legislatívy  

Úloha je plnená v zmysle bodu 1.1 Programy a projekty v oblasti pitnej vody, bazénových vôd 
a posudzovania dokumentácií pre územné, stavebné a kolaudačné konanie, vrátane posudzovania EIA 
a HIA. Riešená bola cielená úloha v oblasti pohrebníctva - počet kontrol: 1 Kysucká nemocnica Čadca, 
11 zariadení sociálnych služieb, 10 pohrebných služieb. V uplynulom období nebolo potrebné riešiť 
mimoriadne udalosti v dôsledku povodní, či havárií. Posudzovacím konaním prešlo 126 prevádzok 
nepotravinového charakteru a 3 prevádzky pohrebníctva. V rámci šetrenia podnetu na predajňu 
stavebnín bola uložená pokuta v hodnote 200 eur za nedodržanie zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoja verejného zdravotníctva § 52, ods. 1, písm. b) – prevádzkovanie predajne bez 
súhlasu. Pracovníci vykonali 43 kontrol v prevádzkach osobných služieb v dôsledku nahlásenia 
RAPEX-om. Pracovníkmi referátu HŽP a EPID bol vykonaný dozor v zdravotníckych zariadeniach so 
zameraním na pracoviská Kysuckej nemocnice v Čadci v počte 9, pričom boli vydané pokyny na 
odstránenie nedostatkov v 5 prípadoch. 

 
2. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach cestovného ruchu   
 Dozor bol vykonaný  v 7 zariadeniach, pričom bola uložená 1 pokuta v sume 500 eur za zistené 

nedostatky. 
 
3. Epidemiologicky závažné činnosti  

Úloha je plnená v zariadeniach solárií podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 15. 04. 2014 značky OHŽP-
3564/2014 a naplnená bude v zmysle záverov z celoslovenskej porady v Trenčianskych Tepliciach 
a odborného usmernenia zo dňa 25. 11. 2014 pod č. OHŽP-8278/2014. Počet kontrol OSO 88 zároveň 
bolo udelenie 5 blokových pokút v hodnote 80 eur za nedodržanie prevádzkového poriadku a bola 
uložená 1 pokuta v hodnote 180,00 eur za nedodržanie zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoja verejného zdravotníctva § 57, ods. 9. Pracovníkmi referátu bola plnená mimoriadna úloha 
počas LTS so zameraním na kúpacie vody a vodné atrakcie a to na KP Čadca. Nebolo potrebné 
stanoviť sankčné opatrenia. 

 
4. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach s kúpaliskami s celoročnou   

prevádzkou a sezónnou prevádzkou 
 Úloha je plnená v zmysle bodu 1.1 Programy a projekty. V sledovanom období bola plnená 

pracovníkmi referátu mimoriadna úloha počas LTS so zameraním na kúpacie vody a vodné atrakcie 
a to na KP Čadca. Nebolo potrebné stanoviť sankčné opatrenia. 
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ODDELENIE HYGIENY PROSTREDIA A PRÁCE -  REFERÁT 
PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA   A TOXIKOLÓGIE 

 
1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 

podmienok a spôsobu práce. 
 
2. Intervencie podpory zdravia pri práci. 
 
3. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách.   
    

Priority sú plnené  pracovníkmi referátu PPLaT v rozsahu plnenia programov a projektov na rok 
2014 v bodoch  2.1, 2.2 a 2.5. 
 
 
ODDELENIE HYGIENY – REFERÁT HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI  
POTRAVÍN A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
1. Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín  

V zmysle Viacročného národného plánu pre ÚK spracovaného na podmienky dozorovaných okresov 
bolo v roku 2014 odobratých 253 vzoriek, z toho 225 vzoriek potravín, 18 vzoriek pitnej vody, 2 
vzorky materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a 8 vzoriek kozmetických výrobkov.  
 
V roku 2014 bolo vykonaných celkom 1300 kontrol. Bolo vydaných 298 rozhodnutí, 15 záväzných 
stanovísk a 614  iných odborných stanovísk.    
 
Pri výkone ŠZD a ÚKP bolo uložených celkom 88 pokút za priestupky v celkovej sume 4 384 €. 
 
V rámci správneho konania bolo uplatnených 27 pokút vo výške 11 745 €.  
 
Voči vydaným rozhodnutiam o pokute boli podané 2 odvolania, z ktorých 1 bolo potvrdené ÚVZ SR 
a ďalšie odvolanie bolo postúpené druhostupňovému orgánu v súlade s ustanovením Správneho 
poriadku.    
 
Pri výkone ŠZD bolo uplatnených 24 opatrení podľa § 55, a to 15 opatrení vo veci zákazu uvádzania  
na trh zdravotne nevhodných potravín a v 9 prípadoch uplatnené nariadenie uzatvorenia prevádzky na 
mieste výkonu ŠZD.   
 
V zmysle § 19 z. č. 152/1995 Z. z. boli rozhodnutím uložené 2 opatrenia, a to v prípade nebezpečných 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami hlásených rýchlym výstražným systémom 
RASFF.  
 
Na mieste výkonu ÚKP bolo podľa § 20 ods. 9 uložených 7 opatrení.  
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V rámci plnenia úlohy bola spracovaná a odprednášaná problematika národnej a európskej legislatívy 
zameranej na uplatňovanie hygienických požiadaviek pri manipulácii s potravinami rezortu COOP 
Jednota Čadca a pracovníkom Kysuckých pekární a.s. Čadca.  

   
 Cielený výkon kontroly nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku s potravinami  

Úradná kontrola nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami bola v roku 2014 
vykonaná v súlade so spracovaným viacročným plánom ÚK, ktorý bol zostavený podľa pokynov 
krajskej odborníčky na úrovni Žilinského kraja a metodického pokynu k výkonu úradných kontrol nad 
materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami. Pozostával z ÚK s odberom vzoriek, ktorej 
cieľom bol odber výrobkov na základe definovaných špecifických kritérií bezpečnosti: Chemické 
riziko: primárne aromatické amíny, formaldehyd, Cd, Pb, Cr, Ni, Sb, Hg, As + ďalšie kovy, estery 
kyseliny ftalovej  (DBP, BBP, DEHP, DIDP, DINP), prchavé látky; Mikrobiologické riziko: 
koliformné baktérie, plesne, kvasinky; Riziko ovplyvnenia senzorických vlastností : chuť, pach, 
vzhľad. Odber vzoriek bol realizovaný podľa časového harmonogramu a boli odobraté nasledovné 
vzorky materiálov a predmetov určených na styk s potravinami: 
Sklenené poháre s farebnou potlačou zasahujúce do ústneho okraja - Pohár na nápoj  AURELIA- 
na stanovenie sledovaných rizikových ukazovateľov: Cd, Pb, pričom testovaná vzorka v uvedených 
parametroch vo výluhu vzorky (vnútorný povrch a ústny okraj) do 4 % kyseliny octovej za 
podmienok testu spĺňa požiadavky výnosu MP SR a MZ SR z 9. Júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým 
sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk 
s potravinami v znení neskorších predpisov.  
Potraviny balené v papierových a kartónových obalových materiáloch - JABLKO & BAZA – 
nesýtený jablkový nápoj s príchuťou čiernej bazy v tetrapakovom obale -  na stanovenie sledovaných 
rizikových ukazovateľov: 4-hydroxybenzofenón (4-HBP), benzofenón (BP), 2-hydroxybenzofenón 
(2-HBP), 4-metylbenzofenón (4-MBP), 4-benzoylbifenyl (PBZ), 2-izopropyltioxantón (ITX), 
quantcure (QTC–EHDAB–2-etyl(hexyl-4-dimetylaminobenzoát). Vzorka spĺňala požiadavky 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. Januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch 
určených na styk s potravinami a nariadenia Komisie (ES) č. 1895/2005 z 18. Novembra o obmedzení 
používania určitých epoxy derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami.  
Melamínové kuchynské pomôcky na stanovenie sledovaných rizikových ukazovateľov:  formaldehyd, 
melamín – vzhľadom na nedostupnosť uvedenej kuchynskej pomôcky na trhu v rámci regiónu RÚVZ 
Čadca vzorka nebola odobratá.  
Laboratórne vyšetrenia a posúdenie bezpečnosti boli vykonané Národným referenčným centrom pre 
predmety bežného používania a obalové materiály pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
so sídlom v Poprade.  
Ďalšou časťou boli úradné kontroly bez odberu vzoriek so zameraním na monitoring bezpečnosti 
obalových materiálov v potravinárskom priemysle s kontrolou požadovanej dokumentácie. Kontroly 
boli vykonávané počas celého roka 2014 v súlade s požiadavkami Nariadenia EP a Rady (ES) č. 
882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť dodržiavanie potravinového 
a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá a 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. Celkom boli vykonané 4 úradné kontroly so 
zameraním sa na označovanie a požadovanú dokumentáciu výrobkov nachádzajúcich sa v distribučnej 
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sieti – reštauračných zariadeniach, pričom boli vyplnené záznamy o úradnej kontrole bez odberu 
vzoriek. Kontroly boli zamerané na obaly, ktoré sa využívajú na balenie potravín – plastový tanier na 
potraviny, kartónová krabica  na pizzu, fólia z PE-HD. Kontrolou obalových materiálov neboli zistené 
nedostatky v označovaní. Pri kontrole označovania a dokumentácie požadovanej u obalových 
materiálov neboli zistené nesplnenie požiadaviek podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č.1935/2004. 
V niektorých kontrolovaných zariadeniach neboli k dispozícii na prevádzkach vyhlásenia o zhode 
a podporná dokumentácia k vyhláseniu o zhode, nakoľko sa jednalo o maloobchodný predaj.  V rámci 
výkonov ÚKP v zariadeniach spoločného stravovania bolo zistené čapovanie vína do obalového 
materiálu - PET fľaše, ktorých výrobcom je firma SLOVPOL EXIM  s. r. o., Radoľa. Vzhľadom 
k tomu, že uvedená firma nemala povolenú činnosť na výrobu obalového materiálu slúžiaceho na styk 
s potravinami, pracovníci RÚVZ so sídlom v Čadci vykonali úradnú kontrolu v predmetnej 
prevádzke. Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nemal vydané súhlasné rozhodnutie na 
uvedenie zariadenia do prevádzky, čím sa dopustil správneho deliktu a následne mu bola uložená 
pokuta v správnom konaní. Dodatočne boli predložené certifikáty, výsledky laboratórnych rozborov 
a posúdenie zdravotnej bezchybnosti vyrábaných obalových materiálov.    
Súčasťou ÚK nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami bol i monitoring a odber 
výrobkov určených na styk  s potravinami, ktoré sú použité ako reklamné predmety na podporu 
predaja potravinárskych výrobkov, časopisov atď. z dôvodu možného použitia nekvalitných 
a nebezpečných materiálov. Na základe výkonu úradných kontrol v regióne okresu Čadca a Kysucké 
Nové Mesto nebol RÚVZ so sídlom v Čadci zaradený do harmonogramu odberu vzoriek.  
V súvislosti s monitoringom používania aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov v roku 
2014 bolo vykonaných 5 kontrol v obchodnej sieti v reťazcoch Lidl, Billa, Tesco, Kaufland a COOP 
Jednota s. d. . Kontroly boli zamerané na použitie týchto materiálov  a predmetov pri predaji balených 
potravín, kde sa predpokladá ich použitie. Boli kontrolované prevažne balené chladené potraviny, 
balené hotové jedlá, mäsové a  mliekarenské výrobky, balené ryby.  Počas výkonu ÚK nebolo zistené 
používanie týchto výrobkov v kontrolovaných prevádzkach. Zároveň boli pracovníci potravinárskych 
prevádzok informovaní o existencii a možnom používaní týchto materiálov a predmetov. 
Poslednou časťou cielenej ÚK bol výkon auditov SVP u výrobcov plastových a keramických 
výrobkov, v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto neregistrujeme výrobcov materiálov a predmetov 
určených na styk s potravinami, ani výrobcov plastov a keramiky a následne iných výrobcov. Aj keď 
bol v rámci výkonov ÚK v zariadeniach spoločného stravovania zistený jeden výrobca obalových 
materiálov – PET fliaš, ten t. č. nemá vydané súhlasné rozhodnutie k uvedeniu priestorov do 
prevádzky, o ktoré síce požiadal, avšak konanie v tejto veci bolo v mesiaci december 2014 prerušené.  

 
 Výkon auditov v r. 2014  

Na  rok 2014 bolo naplánovaných 12 auditov, ktoré boli v priebehu roka i zrealizované. Bolo 
zistených spolu 10 nezhôd, z toho 1 nezhoda bola nesystémová a 8 bolo systémových (viď tab.). 
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Tab. Výsledné spracovanie plánovaných a následných auditov 
Predmet auditu Počet 

naplánovaných 
auditov 

Počet  
vykonaných 
auditov 

Počet nezhôd 

 
Následný čiastkový 
audit 

 
4 

 
4 

 
1  
nesystémová 

Výkon ÚKP - auditov 
– systém HACCP 
a ďalšej dokumentácie 
pri výrobe pokrmov 

 
8 

 
8 

9 
 (1 nesystémová,  
8 systémových) 

 
 

 Kontroly vykonané v nadväznosti na hlásenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny 
a krmivá (RASFF) podľa hlásenia ÚVZ 
V roku 2014 bolo Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá zaslaných 9 hlásení 
a následne vykonaných  13 kontrol. V 7 prípadoch sa hlásenia týkali nebezpečných potravín a v 2 
prípadoch nevyhovujúcich materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Jednalo sa 
o nasledovné hlásenia:   
Nepovolená látka vinpocetin vo výživovom doplnku – (RASFF 2014.0656) - referátom HV bola 
vykonaná 1 kontrola u odberateľa výrobku fi Supplements, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1439, Čadca, 
ktorej konateľom boli nahlásené potrebné údaje a predložená dokumentácia. Konateľ prehlásil, že 
uvedená firma vykonáva len sprostredkovanie obchodu medzi dodávateľom a odberateľom, ktorým je 
firma v ČR a teda výrobok na trh v SR nebol uvedený. Zároveň sa zaviazal, že o hlásení RASFF bude 
informovať odberateľskú firmu, ktorej prináleží povinnosť informovať o nevyhovujúcom výrobku 
spotrebiteľov.  
Nepovolená látka nitrofuran (metabolit) furazolidonu v mrazenom králičom mäse z Číny - (RASFF 
č. 2014.0768) – nakoľko sa v distribučnom zozname nenachádzala prevádzka     so sídlom v našom 
regióne, cielené kontroly neboli vykonané.  
Syntetické hormóny v bravčovom mäsa z Dánska - (RASFF.2014.0890) -  jednalo sa len 
o informatívne oznámenie.  
Nepovolená látka mucuna a vinpocetin vo výživovom doplnku – (RASFF č. 2014.1124) - 
pracovníkmi HV bola vykonaná 1 kontrola u odberateľa výrobku fi Supplements, s.r.o., Slov. 
dobrovoľníkov 1439, Čadca, ktorej konateľom boli nahlásené potrebné údaje a predložená 
dokumentácia. Konateľ písomne zaslal prehlásenie, že  firma vykonáva len sprostredkovanie obchodu 
medzi dodávateľom a odberateľom, ktorým je firma v ČR a teda výrobok na trh v SR nebol uvedený. 
Zároveň sa zaviazal, že o hlásení RASFF bude informovať odberateľskú firmu, ktorej prináleží 
povinnosť informovať o nevyhovujúcom výrobku spotrebiteľov.  
Nepovolená látka sytetický  guggulsterón vo výživovom doplnku doplnku Nutrex Lipo 6, kapsuly 
mäkké z USA -  (RASFF č. 2014.1162) – ako v predchádzajúcich  prípadoch hlásení vykonali 
pracovníci HV 1 kontrolu v sídle odberateľa výrobku, ktorým bola firma Supplements, s.r.o., Slov. 
dobrovoľníkov 1439, Čadca, konateľ p. Richard Chromík. Táto firma neuviedla výrobok na trh, ale 
opäť sprostredkovala obchod pre veľkoodberateľa mimo územia SR. Pri kontrole boli predložené 
potrebné doklady.   
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Nepovolená látka mucuna pruriens a vinpocetin vo výživovom doplnku – (následné informatívne 
oznámenie RASFF č. 2014. 1124) – ako v predchádzajúcich  prípadoch hlásení vykonali pracovníci 
HV 1 kontrolu v sídle odberateľa výrobku, ktorým bola firma Supplements, s. r. o., Slov. 
dobrovoľníkov 1439, Čadca, konateľ p. Richard Chromík. Táto firma neuviedla výrobok na trh, ale 
opäť sprostredkovala obchod pre veľkoodberateľa mimo územia SR. Pri kontrole boli predložené 
potrebné doklady.   
Salmonella enteritidis v mrazených kuracích stehenných rezňoch pôvodom z Poľska – (RASFF č. 
2014.1456) - bolo vykonaných  5 kontrol, a to v zariadeniach spoločného stravovania, do ktorých bol 
podľa uvedenia v hlásení predmetný výrobok dodaný. V troch z kontrolovaných prevádzok sa 
výrobok už nenachádzal, v dvoch zariadeniach spoločného stravovania bol výrobok skladovaný 
v dodaných množstvách. Prevádzkovatelia výrobok ihneď stiahli, označili a bol vrátený dodávateľovi, 
o čom bol na RÚVZ v Čadci zaslaný doklad.  

  Migrácia niklu zo škrabky na zemiaky z Poľska – (RASFF 2013.1688) – referátom HV boli 
vykonané 2 kontroly u odberateľov a distribútorov uvedeného výrobku v SR, ktorí predložili 
požadovanú dokumentáciu a uviedli potrebné údaje vrátane predloženia  presných adries prevádzok 
a množstva výrobku,  do ktorých bol výrobok distribuovaný. Následne RÚVZ Čadca vydal  2 
opatrenia, ktorými nariadil stiahnutie  nevyhovujúceho výrobku z distribučnej siete a zabezpečenie 
informácie pre spotrebiteľa.    

  Migrácia olova z formy na pečenie v tvare srdca, pôvodom z Číny – (RASFF 2014.1406) – 
pracovníkmi referátu HV boli vykonané 2 kontroly v predajniach KIK č. 4357 v Turzovke a KIK, ul. 
Slobody 3039/4 v Čadci. Výsledky z kontrol boli spracované  do tabuľky a zaslané v zmysle 
požiadaviek na ÚVZ SR.  

 
 Plnenie cielených a mimoriadnych úloh podľa pokynov ÚVZ SR 

V zmysle usmernenia ÚVZ SR bolo v roku 2014 plnených  6 mimoriadnych cielených úloh – 
mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v 
ZSS; mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských 
reštauráciách“ ; kontrola nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2014; mimoriadna kontrola zariadení 
stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí; mimoriadna 
kontrola mäsa v zariadeniach spoločného stravovania;  mimoriadna kontrola zariadení stánkového 
a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov; Pri ich 
plnení bolo vykonaných celkom 468 kontrol. Výsledky získané pri mimoriadnych cielených 
kontrolách boli v stanovených termínoch zasielané ÚVZ SR.    
Výsledky z výkonu kontrol na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál  v ZSS a z 
cielených kontrol zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných 
podujatí boli spracované do článkov a uverejnené v printovom týždenníku a v internetových médiách 
regiónu.  

 
 Zostrený hygienický dozor v zariadeniach situovaných na trasách letnej a zimnej turistickej 
sezóny 

Do zariadení poskytujúcich služby v čase letnej a zimnej turistickej sezóny patrí celkom 125 
prevádzok ZSS a rýchleho občerstvenia. Prevádzkovým jednotkám, ktoré začali činnosť v roku 2014, 
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bolo vydaných 16 pokynov na zabezpečenie hygienických požiadaviek počas LTS i ZTS. V zmysle 
plánu na rok 2014 bolo v týchto zariadeniach vykonaných celkom 154 kontrol.  

 
 Kontrola zariadení zameraná na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov v súlade so zák. NR 
SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 

Podmienky dodržiavania zákona boli kontrolované priebežne počas výkonu ŠZD s vykonaním 645 
kontrol, pričom nebolo zistené porušenie tohto zákona. 
 

 Hygienické zabezpečenie stánkového predaja potravín počas konania hromadných akcií 

Kontrola zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín bola počas roka 2014 vykonávaná 
priebežne i prioritne v rámci mimoriadnych kontrol počas hromadných podujatí v letných mesiacoch 
a počas vianočných trhov. Celkom bolo vykonaných  375 kontrol.  Kontroly boli vykonané v zmysle 
zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení  vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami 
poskytujúcimi stravovacie služby a zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov vo veci výkonu úradnej kontroly nad bezpečnosťou potravín. Najviac nedostatkov sa 
vyskytovalo u prevádzkovateľov stánkov z ČR a z iných okresov SR. V prípade zistení nedostatkov 
bolo uložených 23 pokút v blokovom konaní v sume 624 €, v 6 prípadoch bolo uložené opatrenie 
podľa § 55 ods. 2 písm. g) a v 1 prípade bola usporiadateľovi hromadnej akcie, ktorý si nesplnil 
oznamovaciu povinnosť a nezabezpečil hygienické požiadavky k poskytovaniu predaja potravín, 
uložená  v správnom konaní pokuta vo výške 200 €. Uloženie opatrení, týkajúce sa uzavretia stánkov 
podľa § 55 zák. č. 355/2007 Z. z., boli prevádzkovateľmi v plnom rozsahu rešpektované, čo bolo 
preukázané opakovane vykonanou kontrolou. V priebehu roka 2014 bolo  zaslaných i 5 upozornení  na 
neplnenie oznamovacej povinnosti v súvislosti s organizovaním akcií.    
Opakovaný výkon kontrol priniesol pozitívne výsledky, ktoré sme zaznamenali hlavne počas 
vianočných trhov, kedy sa len v dvoch prípadoch vyskytli nedostatky v rozpore s platnou legislatívou a 
boli odstránené ešte počas kontroly.   

 
 Sledovanie kvality vôd v potravinárskych zariadeniach 

Úloha bola počas roka plnená pribežne s dôrazom kladeným na kontrolu kvality vody potravinárskych 
objektov zásobovaných vlastnými vodnými zdrojmi. Zároveň boli vykonané odbery na kontrolu 
kvality pitnej vody v spolupráci s laboratórnou zložkou RÚVZ Žilina v počte 18 vzoriek.  

 
 Spolupráca s ostatnými kontrolnými zložkami 
Mestské úrady, Obecné úrady, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Slovenská obchodná 
inšpekcia Žilina, Colná správa, Mestská polícia;  

 Pracovníci referátu sa podieľali v priebehu celého roka s uvedenými zložkami na výkone ŠZD, na 
mimoriadnych kontrolách  i na šetrení podnetov.  
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 Riešenie podnetov, poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k 
informáciám 

V priebehu roku 2014 bolo na základe podaní šetrených 19 podnetov, z ktorých 11 bolo 
opodstatnených, 7 neopodstatnených a 1 podnet nebolo možné dokázať. Podnety sa týkali najčastejšie 
zariadení spoločného stravovania a ich predmetom bolo ovplyvňovanie zdravého životného prostredia 
hlukom, znížená prevádzková hygiena, porušovanie hygienických predpisov pri príprave a výdaji 
jedál, nevyhovujúca kvality jedál a nápojov, nepovolené prevádzkovanie, predaj neschválených 
produktov, nevyhovujúca kvalita pitnej vody, pohyb domácich zvierat v predajni potravín, 
nedodržanie hygienických požiadaviek pri ambulantnom predaji, nalievanie alkoholických nápojov  
v predajni potravín. Pri zistení opodstatnenosti podnetov boli uložené sankcie.  

V v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov boli informácie sprístupnené na základe dožiadania v 5 prípadoch. 
 

2. Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie.  
Úloha je vyhodnotená v plnom rozsahu v časti vyhodnotenia programov a projektov za rok 2014.          

 
3.  Monitoring spotreby vybraných prídavných látok a aróm na rok 2014  

V rámci monitoringu boli sledované vybrané prídavé látky – E 200 – E 203 Kyselina sorbová – 
sorbany, E 210 – E 213 Kyselina benzoová – benzoany a E 952 cyklamáty.   Monitoring sa vykonával 
dotazníkovou metódou a laboratórnym vyšetrením konzumovaných potravín s obsahom uvedených 
PL. Skupinu respondentov tvorilo 20 ľahko pracujúcich mužov a žien vo vekovej kategórii 19 až 35 
a 36 až 54 . Už v I. polroku bolo vyplnených všetkých 20 dotazníkov respondentmi podľa vekovej 
kategórie a ostatných požadovaných kritérií v zmysle usmernenia ÚVZ SR. Respondenti vyplnili 24 
hodinový dotazník spotreby potravín, z ktorého údaje boli spracované do zaslaných tabuliek. Zároveň 
boli po dohode s RÚVZ v Žiline odobraté 4 vzorky potravín  na stanovenie obsahu Kyseliny sorbovej 
a Kyseliny benzoovej a 1 vzorka na stanovenie cyklamátov, ktorá bola zaslaná na ÚVZ SR. Všetky 
vzorky mali vyhovujúce laboratórne výsledky.   

 
4.  Výkon ŠZD nad bezpečnosťou kozmetických výrobkov  

Plnenie úlohy je vyhodnotené v plnom rozsahu v časti vyhodnotenia programov a projektov za rok 
2014. 

 
 
ODDELENIE HYGIENY  A PODPORY ZDRAVIA – REFERÁT HYGIENY DETÍ 

A MLÁDEŽE 
 
1. Stravovanie detí a mládeže    
    V školských stravovacích zariadeniach sa pravidelne vykonávala kontrola stravovania detí spojená 

s odberom vzoriek jedál na laboratórne vyšetrenie, hodnotenie prevádzkových poriadkov, kontrola 
dodržiavania  systému správnej výrobnej praxe, kontrola technologického postupu prípravy jedál, 
prevádzková hygiena počas prípravy jedál, hodnotenie pestrosti jedálneho lístka. Taktiež sa 
zameriavalo na kontrolu odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov prichádzajúcich do styku 
s potravinami.   
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     V predškolských zariadeniach sa venovala pozornosť pitnému režimu detí. Naďalej sa odporúča 
a sleduje podiel mlieka  a mliečnych výrobkov v každodennej strave detí predškolského a školského 
veku.  

     V rámci ŠZD a ÚKP sa vykonávali i kontroly predávaného sortimentu v školských bufetoch 
s odporúčaním energeticky a nutrične výživného tovaru so zákazom predaja nápojov s obsahom 
kofeínu a chinínu. Na stanovenie bakteriologickej závadnosti bolo odobratých 12 vzoriek  
lahôdkarských výrobkov – obložených žemlí, bagiet a rožkov s negatívnym výsledkom.      

     V zariadeniach  určených na rekreáciu detí  sa sledoval kontrolou zostavených jedálnych lístkov  druh 
potravín používaný na prípravu celodennej stravy, pitný režim detí a dodržiavanie vyhlášky, ktorá 
obsahuje zoznam potravín, ktoré sa nesmú používať na zotavovacom podujatí.    

     Plnenie tejto úlohy sa realizovalo i prostredníctvom projektu „Monitoring spotreby vybraných 
aditívnych látok  v potravinách“.  Sledovanou skupinou bola detská populácia – 20 detí vo veku 8 
rokov. 

 
2. Problematika pieskovísk  
     V areáloch škôl predškolských zariadení a na pieskoviskách  v rámci občianskej vybavenosti  sa  

naďalej vykonáva kontrola starostlivosti o vybudované pieskoviská, dodržiavanie čistenia a spôsob 
údržby pieskovísk.  Stavebno-technické parametre jestvujúcich pieskovísk v zásadných rysoch spĺňajú 
požiadavky na predchádzanie úrazov. Prevádzkovatelia pieskovísk vo väčšine zariadení  nadkrývajú  
pieskoviská plachtami, ktoré zabraňujú vnikaniu potulných zvierat a kontaminácií ich výkalmi.  
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bol vykonaný kontrolný odber 8 vzoriek piesku. 
Laboratórnym rozborom vzoriek piesku  bolo v 3 prípadoch zistené prekročenie NPH  
mikrobiologických a parazitologických ukazovateľov. Po vykonaní nápravných opatrení kontrolné 
odbery boli s negatívnym nálezom.  

 
3. Ovplyvnenie  úrazovosti u detí predškolského veku  
    V rámci tejto úlohy bol riešený projekt „ Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského 

veku“, ktorého cieľom bolo zozbieranie údajov u detí predškolského a školského veku a na základe 
získaných údajov overiť účinnosť intervenčných opatrení, zameraných na zníženie počtu úrazov u detí, 
ako aj ich vážnych zdravotných následkov. V tomto roku sa prieskumu zúčastnilo 30 respondentov 
vekovej skupiny 3 - 6 rokov.   

 
 

ODDELENIE  HYGIENY – REFERÁT EPIDEMIOLÓGIE 
 
1. Národný imunizačný program SR  

Spracovaná v bode č. 6. 1 Programov a projektov referátu epidemiológie. 
 
2. Surveillance infekčných chorôb  
 Spracovaná v bode č. 6. 2 Programov a projektov referátu epidemiológie. 
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ODDELENIE HYGIENY  A PODPORY ZDRAVIA – REFERÁT VÝCHOVY KU 
ZDRAVIU 

 
1. Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu  v oblasti životného štýlu /výživa, 

pohybová aktivita, legálne drogy – nikotín, alkohol/ formou individuálneho poradenstva a prednášok. 
Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu sa vykonáva formou prezentácií. V rámci 
tohto programu bolo zrealizovaných 11 prezentácií na tému „Zdravé zúbky“, a to 2 prezentácie v 
Materskej škole Turzovka-Šárky , ktorých sa zúčastnilo 39 detí predškolského veku a 2 prezentácie na 
ZŠ Rázusova v Čadci, ktorých sa zúčastnilo 54 žiakov prvého ročníka, 2 prezentácie pre 43 detí 
predškolského veku v MŠ Hurbanova v Čadci, 2 prezentácie pre 42 žiakov 1. a 2. ročníka v ZŠ 
Oščadnica – Nižný koniec, 1 prezentácia pre 45 detí predškolského veku v MŠ na Ulici 9. mája 
v Kysuckom Novom Meste, 2 prezentácie pre 55 detí 1. stupňa v ZŠ Zákopčie. Popri prezentáciách 
boli žiakom premietané DVD rozprávky z edície „Prečo zvieratká bolia zúbky?“ s názvom: Čo sa stalo 
medvedíkovi, Lakomý syseľ, Prečo líštička stratila krásu, Prečo vlk šušlal, Maškrtná veverička. Počas 
prezentácie boli žiaci odmeňovaní darčekovými predmetmi vo forme vzorky zubnej pasty, 
omaľovánkami a pod. od spoločností: Zdravotná poisťovňa Dôvera, Lacalut, Colgate, Drogérie DM.   
Na tému prevencie fajčenia a užívania návykových látok bolo v roku 2014 zrealizovaných 42 
prezentácií, a to 2 prezentácie na tému „Kým stúpa dym...“ pre 208 študentov 2. a 3. ročníka Spojenej 
školy v Kysuckom Novom Meste, 2 prezentácie na tému „Kým stúpa dym...“ pre 39 študentov 1. 
a 2.ročníka Spojenej školy na Murgašovej ulici v Kysuckom Novom Meste, 8 prezentácií na tému 
„Kým stúpa dym...“ pre 85 študentov Strednej odbornej školy – technickej v Čadci, 2 prezentácie 
v Kysuckej knižnici v Čadci na tému „Kým stúpa dym...“ pre 53 študentov 1.ročníka Gymnázia 
J.M.Hurbana v Čadci, 1 prezentácia na tému „Kým stúpa dym...“ pre 35 študentov 1.ročníka 
Gymnázia v Turzovke, 2 prezentácie na tému „Kým stúpa dym...“ pre 96 študentov 1.ročníka 
Obchodnej akadémie v Čadci, 1 prezentácia v sídle Mestskej polície v Čadci na tému „Alkohol a jeho 
účinky“ pre 15 členov Mládežníckeho klubu, 16 prezentácií v rámci realizácie projektu „Tvoja 
správna voľba“ pre 322 žiakov 3. a 4.ročníka základných škôl z okresu Čadca. V rámci „Týždňa boja 
proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ sme zrealizovali 2 prezentácie na 
tému „Život so závislosťou“ pre 33 žiakov 8. a 9.ročníka v ZŠ Ochodnica, 1 prezentácia na tému 
„Život so závislosťou“ pre 39 študentov 2.ročníka Gymnázia v Turzovke, 1 prezentácia na tému 
„Fajčenie“ pre 83 žiakov 6. a 7.ročníka ZŠ Komenského v Čadci, 2 prezentácie na tému „Miluj život – 
nie drogu“ pre 83 žiakov 8. a 9. ročníka v ZŠ Raková a 2 prezentácie na tému „Miluj život – nie 
drogu“ pre 36 žiakov 8. a 9.ročníka v ZŠ Oščadnica – Nižný koniec.  Prezentácie boli doplnené 
o premietanie DVD filmu „Kým stúpa dym...“, „PLAY TRUE“, „LUKY“ a meraniami oxidu 
uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom MicroSmokerlyzér. O merania CO prístrojom 
smokerlyzér celkovo prejavilo záujem 97 študentov.  
Na tému „Zdravý životný štýl a poruchy príjmu potravy“ bolo zrealizovaných 15 prezentácií, a to 1 
prezentácia pre 31 žiakov 7.ročníka v ZŠ Čierne pri Čadci, 2 prezentácie pre 82 žiakov 7.ročníka v ZŠ 
Komenského v Čadci, 2 prezentácie pre 58 študentov 1. a 3.ročníka Spojenej školy v Kysuckom 
Novom Meste, 1 prezentácia pre 10 chovancov Detského domova v Hornom Kelčove, 1 prezentácia 
pre 13 chovancov Detského domova vo Vysokej nad Kysucou, časť Semeteš, 3 prezentácie v Kysuckej 
knižnici v Čadci pre 163 študentov 1. a 2.ročníka Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci, 2 prezentácie pre 
77 žiakov 8.ročníka v ZŠ Rázusova v Čadci, 2 prezentácie pre 107 študentov 2.ročníka Obchodnej 
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akadémie v Čadci, 1 prezentácie pre 36 študentov Gymnázia v Turzovke. Prezentácie boli doplnené 
premietaním DVD filmu „Sami“ a meraniami BMI, % svalovej hmoty a % tukovej hmoty pomocou 
prístroja Omron CaradaScan. Túto možnosť využilo 216 edukovaných. 
V rámci „Týždňa mozgu“ boli zrealizované 4 prezentácie na tému „Na čo nám je mozog?“ pre 73 
žiakov 3.ročníka Základnej školy Rázusovej v Čadci. Prezentácie boli doplnené o realizáciu logických 
hier (sudoku, krížovky, pexeso, hlavolamy a optické klamy). 
Oddelenie výchovy ku zdraviu participovalo na projekte „Hrou proti AIDS“, ktorého sa zúčastnilo 233 
žiakov 9.ročníka ZŠ a 1.ročníka SŠ (ZŠ Rázusova v Čadci, Stredná odborná škola obchodu a služieb v 
Čadci a Obchodná akadémia v Čadci). 

  
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. 

 
Činnosti špecializovaných poradní sa na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom 
v Čadci vykonávajú popri činnosti Základnej poradne zdravia. Ovplyvňovanie rizikových faktorov 
chronických neinfekčných ochorení sa vykonáva formou prezentácií na tému Zdravý životný 
štýl, poruchy príjmu potravy a zásady psychohygieny (15 prezentácií).  

 
3. CINDI program 

Základná poradňa zdravia  má pre klientov vyčlenené dni v týždni každý utorok a štvrtok od 7.00 do 
10.00 hod.  Skríningové vyšetrenia klientov prichádzajúcich do základnej poradne spočívajú vo 
vyšetrení antropometrických ukazovateľov (meranie hmotnosti, výšky, obvodu pása a bokov podľa 
štandardných metodík merania a následným výpočtom indexov BMI a WHR), štandardného merania 
tlaku krvi a vyšetrení biochemických parametrov. Z biochemických ukazovateľov boli vyšetrované 
krvné lipidy (celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triglyceridy) a glukóza. Zistením údajov a 
po zaznamení do počítačového programu „Test zdravé srdce“ sa vypočítal index kardiovaskulárneho 
rizika TC/HDL, TG/HDL a LDL/HDL. U časti klientov sa zisťovali aj hodnoty krvných transferáz 
(GGT-GMT, GPT-ALT a GOT-AST). Základnú poradňu zdravia na Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva so sídlom v Čadci v roku 2014 navštívilo 236 klientov. Počet prvýkrát vyšetrených 
klientov bol 59 (17 mužov a 42 žien), počet opakovane vyšetrených klientov bol 177 (71 mužov a 106 
žien). Počet vykonaných vyšetrení krvných transferáz (GGT, GMT, GOT) v roku 2014  bol 320 (z toho 
119 u mužov a 201 u žien). 

 
4.  Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotné uvedomenie 

Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR vykonáva na základe výstupov 
z počítačového programu Test zdravé srdce. 

 
5.  Úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia. 

Hlavnou úlohou vyplývajúcou z Národného programu podpory zdravia je dlhodobé zlepšovanie 
zdravotného stavu obyvateľov SR. Táto úloha sa vykonáva v oblastiach: výživa a stravovacie 
zvyklosti, fyzická aktivita a tabak, drogy, alkohol. Tieto úlohy sa vykonávajú formou preventívno-
vzdelávacieho pôsobenia na deti materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. 
U časti populácie v produktívnom veku sa tieto úlohy vykonávajú poradenskou činnosťou v Základnej 
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poradni zdravia. Ďalšie aktivity v rámci NPPZ sa vykonávajú pri príležitosti významných svetových 
a medzinárodných dní formou medializácie článkov v regionálnych printových a elektronických 
médiách a nárazovými aktivitami formou kampaní.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Dolnom Kubíne 
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Odbor hygieny životného prostredia: 
 
1. Ovplyvňovanie determinantov zdravia prostredníctvom výkonu ŠZD v rozsahu  
platnej legislatívy 
Pri výkone ŠZD v zariadeniach cestovného ruchu, služieb a v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti dôsledne vyžadujeme dodržiavanie platnej legislatívy na ochranu 
verejného zdravia, najmä dodržiavanie schválených prevádzkových poriadkov, 
dodržiavanie doby spotreby používaných prípravkov, dodržiavanie kapacity 
ubytovacích zariadení, kontrolujeme spôsob a frekvenciu upratovania a vykonávanie 
dezinfekcie priestorov, povrchov zriaďovacích predmetov, sterilizáciu požívaných 
nástrojov, odoberaním sterov na zistenie mikrobiálneho znečistenia. Ukladáme 
nápravné opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a vykonávame 
kontrolu ich plnenia. V oblasti pohrebníctva sledujeme dodržiavanie ochranných 
pásiem pohrebiska v súvislosti s umiestňovaním stavieb v jeho okolí, ktoré nesúvisia 
s pohrebiskom. Pri rozširovaní a zriaďovaní nových pohrebísk kladieme dôraz na 
predloženie hydrogeologického prieskumu územia, prítomnosť jestvujúcich 
inžinierskych sietí, prípadne ochranných pásiem vodných zdrojov. Vykonávame 
kontrolu činnosti pohrebných služieb, pričom sa zameriavame na umiestnenie a 
vybavenie priestorov na umiestnenie ľudských pozostatkov /chladiace boxy/, prevoz 
ľudských pozostatkov.   
 
2. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach cestovného ruchu  
Najmä v letných mesiacoch, pred začiatkom a počas letnej turistickej sezóny, 
vykonávame ŠZD a kontrolu pripravenosti týchto zariadení na prichádzajúcu sezónu,  
najmä v prevádzkach, ktoré poskytujú aj ďalšie služby (wellness - bazény, sauny),  
pričom upozorňujeme na prípadné nedostatky vo vybavení priestorov, nevhodné 
skladovanie čistej prevádzkovej bielizne, spôsob jej prepravy z práčovne, nedostatočné 
zabezpečenie vetrania všetkých prirodzene nevetrateľných priestorov a pod. 
 
3. Epidemiologicky závažné činnosti – ŠZD  
Veľký dôraz kladieme na výkon ŠZD v zariadeniach, ktoré patria medzi 
epidemiologicky závažné činnosti. Medzi najzávažnejšie zaraďujeme solária, tetovacie 
štúdia a prevádzky kozmetiky, poskytujúce permanentný make-up. Neodbornou 
činnosťou pracovníkov môže dôjsť v týchto zariadeniach k najväčšiemu poškodeniu 
zdravia klienta, či okamžitému alebo až v budúcnosti po niekoľkých rokoch. Preto 
vyžadujeme odbornú a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov, kvalitné vybavenie 
priestorov, používanie certifikovaných prípravkov, ktoré sú schválené európskou 
úniou, používanie sterilných nástrojov, sterilizáciu vo vlastnom sterilizátore, 
s vyhovujúcou účinnosťou sterilizácie alebo zmluvne v zdravotníckom zariadení, resp. 
používanie jednorazových predmetov – ihiel, ktoré sú dočasne uskladňované na 
prevádzke v zmysle legislatívy a zmluvne odoberané na ich likvidáciu ako nebezpečný 
biologický odpad.  Činnosť solárií a využívanie opaľovacích prístrojov je podmienená 
nákupom opaľovacieho prístroja, ktorý spĺňa požiadavky na novú normu STN EN 
60335-2-27 z 1.marca 2011, alebo pri starších opaľovacích prístrojoch je podmienkou 
vydania kladného rozhodnutia na prevádzkovanie predloženie protokolu z merania 
celkovej účinnej ožiarenosti spotrebiča, vykonanej odborne spôsobilou osobou. 
Pracovník obsluhy solária musí byť na túto činnosť zaškolený, preukáže sa dokladom 
o zdravotnej spôsobilosti. Uvedené musia byť kontraindikácie pri používaní služieb. 
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4. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach s kúpaliskami 
s celoročnou prevádzkou  
V regióne Orava sú umelé kúpaliská s celoročnou prevádzkou s termálnou vodou 
prevádzkovateľa Termalšport TS, s.r.o., Tvrdošín – TK Oravice  a TK Meander Park 
Oravice, prevádzkovateľa THERMAL PARK ORAVA, s.r.o, Pajštúnska 1, 851 02 
Bratislava. Netermálne kúpalisko prevádzkovateľa AQUA KUBÍN, s.r.o., Športovcov 
1182/5, 026 01 Dolný Kubín Aquarelax Dolný Kubín, je zásobované pitnou vodou 
z verejného vodovodu mesta. Celoročná prevádzka zariadení vyžaduje sledovanie 
dodržiavania hygienických predpisov v tejto oblasti s dôrazom na pravidelné 
vyšetrovanie kvality vody na kúpanie, čo je vykonávané hlavne prevádzkovateľmi, 
prostredníctvom akreditovaných laboratórií. Výsledky z vyšetrenia odobratých vzoriek 
vôd na kúpanie z jednotlivých bazénov sú na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne 
predkladané mesačne písomnou formou alebo elektronicky. V prípade nevyhovujúcej 
vzorky je od prevádzkovateľov vyžadované vykonanie nápravných opatrení v čo 
najkratšom termíne a nové vyšetrenie vzorky vody. V rámci možnosti a kapacity 
laboratórií v Žiline, odoberáme v rámci ŠZD vzorky vody z bazénov kúpalísk, hlavne 
v čase ich najväčšieho využívania počas letnej kúpacej sezóny. V prípade nedodržania 
limitov vyšetrovaných ukazovateľov vo vzorke vody, ukladáme prevádzkovateľovi 
kúpaliska náhradu nákladov, spojenú s odberom a vyšetrením vzorky vody na kúpanie. 
 
 
Odbor hygieny výživy: 
 
1. Efektívny štátny zdravotný dozor a efektívna úradná kontrola potravín  
V priebehu roka 2014 vykonali zamestnanci v rámci ŠZD 364  kontrol, vydali 1 pokyn, 
uložili 44 blokových pokút  v sume 1 878  €  a  11  pokút za správne delikty v sume 
5 435  €, v rámci úradnej kontroly potravín vykonali  200 kontrol, uložili 38   
blokových pokút  v sume 2 551 €, 1  pokutu v správnom konaní v sume 200 € a 1 
náhradu nákladov v sume 107,18 €. 
V priebehu roka odobrali 278 vzoriek požívatín, z ktorých boli nevyhovujúce 4 vzorky 
pre  nadlimitnú prítomnosť celkového počtu mikroorganizmov, plesní a koliformných 
mikroorganizmov. 
     
2. Pokračovanie v sledovaní výživového stavu vybraných vekových skupín 
dospelej populácie  
V rámci riešenia predmetného projektu bolo v regióne Orava v roku 2014 vyšetrených 
80 klientov.  
Všetci respondenti vyplnili dotazníky o životospráve a pohybovej aktivite s cieľom 
zistenia stravovacích návykov. Ďalej sa podrobili vyšetreniu klinickému, 
somatologickému a biochemickému. Bola hodnotená konzumovaná strava z jedného 
dňa u všetkých respondentov, ktorá bola počítačovo spracovaná v programe Alimenta 
č.4-3e – nadstavbová verzia a bola porovnávaná s odporúčanými výživovými dávkami. 
 
3. Monitoring vybraných prídavných látok v potravinách   
Na základe vypracovaného plánu pre odber vzoriek boli zo zariadení spoločného 
stravovania a z distribúcie  odoberané vzorky tuzemskej a zahraničnej kuchynskej soli 
na stanovenie jodidu draselného, jodičnanu draselného a ferokyanidu draselného. 
V roku 2014 bolo odobratých 24 vzoriek NaCl , všetky s vyhovujúcimi výsledkami. 
Ďalej v rámci monitoringu spotreby vybraných prídavných látok a aróm bola sledovaná 
spotreba kyseliny benzoovej, kyseliny sorbovej a cyklamátov, pričom boli odobraté 3 
vzorky  požívatín s vyhovujúcimi výsledkami. Zároveň bola sledovaná spotreba  
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uvedených látok u 20 respondentov (10 mužov, 10 žien)  formou 24 hodinového 
dotazníka spotreby potravín, pokrmov a nápojov. 
 
4. Efektívny štátny zdravotný dozor na úseku kozmetických výrobkov 
Odborní pracovníci oddelenia HV vykonali na základe odborného usmernenia štátny 
zdravotný dozor  nad kozmetickými výrobkami vo výrobných prevádzkach s dôrazom 
na kontrolu informačnej zložky a správnej výrobnej praxe , tiež vykonali odber vzoriek 
podľa plánu a reagovali na hlásenia z Európskych systémov na ochranu spotrebiteľa – 
RAPEX. Odobrali  12  vzoriek kozmetiky, ktoré všetky vyhovovali. 
 
 
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 
Počet exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce podľa štandardných 
výstupov z programu ASTR je v regióne Oravy 1850, z toho 513 žien. Oproti roku 
2013 došlo k poklesu pracovníkov pracujúcich na rizikových pracoviskách o 79, z toho 
o 5 žien. Tento fakt  súvisí hlavne s modernizáciou  a automatizáciou výroby 
v jednotlivých firmách. Celový počet firiem, kde sú vyhlásené rizikové práce je 106 
(rovnako ako v roku 2013). Vydaných bolo 13 rozhodnutí (vyhlásení rizikových prác), 
ktoré súviseli so zmenou technológie v existujúcich firmách.    
Uložili sme 1 sankciu na pracovisku, kde pracovníci vykonávajú rizikové práce. 
Jednalo sa o porušenie  § 39 zákona č. 355/2007 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 
355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  
chemickým faktorom pri práci v znení  neskorších predpisov, § 32, ods.1 zákona č. 
355/2007 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov, § 37 ods. 1   zákona č. 355/2007 Z. z., 
§ 52 ods. 1 písm. c/, g/  zákona č. 355/2007 Z.z., ďalej § 2 nariadenia vlády SR č. 
387/2006  Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 
pri práci, § 8, ods. 1 písm. a/ čísla 1. a 2.  zákona č. 124/2006 Z..z., Príloha č. 1, čl. 
19.1 až 19.3. Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na  pracovisko.    
 
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 
V poradni ochrany a podpory zdravia pri práci  a v rámci terénnej práce  sme  poskytli 
informácie z oblasti ochrany zdravia pri práci 251 fyzickým a právnickým osobám. 
Celkový počet poskytnutých konzultácií, osobných i telefonických, bolo  v priebehu  
sledovaného roka   1052.  
 
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  

 
V roku 2014 sme vydali  33 rozhodnutí a 3 stanoviská  na uvedenie priestorov do 
prevádzky, ktoré plánovali zamestnávať  občanov so zdravotným postihnutím. Jednalo 
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sa prevažne  o práce administratívneho charakteru (ako vedenie účtovníctva a iné 
administratívne práce), predajne rôznych tovarov (mobilov, textilu a podobne), drobné 
remeselnícke práce (výroba darčekových predmetov z dreva), prípadne pomocné práce 
v škôlkach (údržba bielizne, pomocné práce pri upratovaní), na obecných úradoch 
(administratívne práce, údržbárske práce). Pracovné priestory, ako aj vykonávaná 
práca boli vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. Pri uvádzaní týchto pracovísk 
do prevádzky sme nie vždy boli oboznámení so zdravotným stavom osôb so zníženou 
pracovnou schopnosťou, nakoľko zamestnávateľ nemal o tomto fakte znalosť 
z dôvodu, že údaje ešte neboli poskytnuté zo strany úradov práce. Nevydali sme však 
žiadne rozhodnutie, kde by osoby so zdravotným postihnutím boli zaradené na 
pracovisko, kde boli vyhlásené rizikové práce. Pokiaľ sme mali znalosti o zdravotnom 
postihnutí, jednalo sa v prevažnej miere o postihnutie pohybového systému (M), v 1 
prípade duševnú poruchu (F), v jednom prípade sluchové postihnutie (H), v jednom 
prípade postihnutie nervového systému (G). 
V druhom polroku 2014 sme vykonali štátny zdravotný dozor na piatich chránených 
pracoviskách, ktorých prevádzka bola schválená v minulých obdobiach. Jednalo sa 
o pracovisko „Telemedicíny“ – práca s počítačom (12 pracovníkov), pracoviská 
v domove sociálnych služieb (informátor, masér, pracovníčka v práčovni, krajčírka – 
úprava odevov), 2 súkromné škôlky (2 pomocné sily, 2 učiteľky, administratívna 
pracovníčka), motorest (2 upratovačky, 2 strážcovia parkoviska). Na žiadnom 
kontrolovanom pracovisku sme nezistili závažné nedostatky. Chránené pracoviská 
však spravidla zanikajú po termíne, ktorý je potrebný dodržať pre splnenie podmienok 
dotácie z úradov práce. Niektoré pracoviská zaniknú úplne, iné sa po prerušení 
prevádzkovania a splnení podmienok na novú dotáciu z úradov práce, opätovne 
zriaďujú.    
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Vyhodnotenie úlohy ÚROVEŇ OCHRANY ZDRAVIA NA CHRÁNENÝCH PRACOVISKÁCH  

 
 
 
Chránené pracoviská 

 
 
 
 
 

 
 

 

RÚVZ 

Počet nových 
posúdení Počet 

kontrolovaných
CHP 

Počet 
kontrol

Počet 
zamestnancov

so ZPS na 
kontrolovaných 
CHP v danom 
roku (spolu) 

Kontrolné listy 
* nedostatky Uložené 

opatrenia 

Poznámky 
rozhodnutí stanov. (aké, koľko) (aké) (aké, koľko) 

Dolný 
Kubín 33 3 5 5 25 nie nie nie  

RÚVZ Vydané rozhodnutia 
2009-2013 

Vydané stanoviská 
2009-2013 

Dolný Kubín 353 32 

35



 
Lokálne úlohy na úseku PPL: 
Znižovanie  miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,  
pracovných podmienok a spôsobu práce v pekárňach regiónu Oravy. 
V roku 2014 sme vykonali ŠZD v 7 pekárňach nášho regiónu – 1 veľkej (počet 
zamestnancov 169, z toho 126 žien ) a 6 menších (počet zamestnancov maximálne 36, 
minimálne 6). Hlavným problémom na týchto pracoviskách je multifaktoriálna 
expozícia: pevným aerosólom (múka, hlavne ako alergén) – v roku 2014 sme 
prešetrovali 1 podozrenie na profesionálnu Astmu bronchiale u pekárky, následne bola 
profesionalita uznaná Klinikou pracovného lekárstva Univerzitnej nemocnice 
v Martine, fyzickou záťažou (ktorú je potrebné sledovať hlavne prostredníctvom PZS 
– javí sa ako rizikový faktor 3. kategórie), nevyhovujúce mikroklimatické 
podmienky (v mnohých prípadoch je  nedodržiavanie optimálnych a prípustných 
hodnôt teplôt, o čom svedčia aj objektívne merania mikroklímy akreditovanou 
spoločnosťou v zmysle vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane 
zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci), ktoré si vyžadujú pozornosť 
z hľadiska pitného režimu a nastavenia organizačných a iných regulačných opatrení, 
nočná práca, 7,5 – 12 hodinové zmeny, práca pod tlakom, psychosociálny stres. Vo 
väčšine pekární nebola urobená objektivizácia rizikových faktorov pracovného 
prostredia, preto im bola uložená povinnosť objektivizáciu vykonať, vrátane posúdenia 
zdravotného rizika.  
ŠZD sme prioritne zameriavali na zabezpečenie funkčnosti núteného odsávania tepla 
z technologických zdrojov, zabezpečenie prirodzeného vetrania oknami, častejšie 
striedanie zamestnancov na exponovaných pracovných miestach s možnosťou dlhšieho 
pobytu v dennej miestnosti, zabezpečenie reálnej možnosti pitného režimu priamo na 
pracoviskách, na ktorých sú zamestnanci exponovaní záťažou teplom, primerané 
vybavenie pre prvú pomoc na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky 
vyžadujú. Nakoľko vo všetkých výrobniach je práca vykonávaná v stoji, čo 
predstavuje záťaž pre pohybový systém, bolo doporučené umiestniť  na pracoviská 
vhodnú stoličku na krátkodobý oddych  pre zaťažované dolné končatiny.  
V roku 2015, kedy očakávame predkladanie výsledkov objektivizácie faktorov 
pracovného prostredia a hodnotenia rizík, budeme pokračovať v sledovaní pracovných 
podmienok pracovníkov pekární.   
 
 
Odbor epidemiológie: 
 
1. Zabezpečenie Národného imunizačného programu 
Zabezpečenie  posilnenia informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných   
ochoreniach sme v roku 2014 realizovali na úrovni odbornej i laickej verejnosti. 
Informácie o priebehu ochorení preventabilných očkovaním sú priebežne poskytované 
laickej verejnosti formou letákov, násteniek,  informáciami na www. stránke 
a v regionálnych médiách. 
Lekári prvého kontaktu sú opakovane informovaní o nevyhnutnosti zabezpečiť 
laboratórnu diagnostiku u pacientov, u ktorých bolo podozrenie na ochorenie, ktoré 
podlieha povinnému očkovaniu.  Táto činnosť si vyžaduje priebežné vzdelávanie a 
doškoľovanie zdravotníckeho personálu, ako aj vzdelávanie rodičov v prevencii 
antivakcinačných aktivít.  
Ďalej bolo vykonávané:  
-usmernenie lekárov ku kategorizácii a k indikačným obmedzeniam vakcín, 
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-informácia o realizácii Európskeho imunizačného týždňa 2014 - informácia 
v lokálnych periodikách a na seminároch s lekármi prvého kontaktu, tiež  na stránke 
RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, 
-realizácia Európskeho imunizačného týždňa –prednášky pre rodičov  „Mýty a fakty 
o očkovaní“, „Očkovanie a zdravotné riziká pri ceste do zahraničia“, na ktoré boli 
pozývaní cestou letákov distribuovaných na ambulancie lekárov prvého kontaktu, 
- besedy na pôrodníckych oddeleniach, 
- besedy a prednášky pre študentov stredných škôl, 
-dotazníkový prieskum vedomostí rodičov o očkovaní -561 dotazníkov, spracovanie 
a distribúcia letákov o realizácií a význame očkovania -140 letákov, 
- lekári v spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne boli informovaní 
o epidémiách osýpok  a rubeoly v niektorých krajinách v Európe, 
-informácia lekárom prvého kontaktu o hlásení nežiaducich účinkov v súvislosti    
s očkovaním. 
V súvislosti s opakovanými hláseniami lekárov pre deti a dorast, bolo rodičom 
odmietajúcim povinné očkovanie u detí doporučene zasielané písomné poučenie  
s cieľom informovať ich o význame a výhodách očkovania spolu s pozvánkou na 
konzultáciu do poradne očkovania. Rodičia sú však pod silným vplyvom 
antivakcinačných skupín a ich postoj  je odbornými argumentmi nezmeniteľný. Od 
mája sme rodičov odmietajúcich povinné očkovanie  začali písomne  pozývať do 
poradne očkovania. Záujem je malý a takmer polovica pozvaných na naše pozvánky  
nereagovala. 
Aj v roku 2014 sme pokračovali vzdelávaním zdravotných sestier v oblasti očkovania. 
V spolupráci so sesterskou komorou boli organizované dva odborné semináre 
v Námestove a v Dolnom Kubíne, kde odzneli  4 prednášky spolu 150 sestrám - 
(Očkovanie pri ceste do zahraničia, Odporúčané očkovania, Ako komunikovať 
s rodičmi odmietajúcimi očkovanie, Postoje a názory zdravotných sestier k očkovaniu). 
 
2. Zabezpečiť realizáciu imunologických prehľadov u ochorení preventabilných  
očkovaním 
V roku 2014 sa nepodarilo zrealizovať imunologický prehľad. 
 
3. Surveillance infekčných chorôb v súvislosti s nárastom cestovného ruchu  
v pohraničnej oblasti nášho regiónu 
V roku 2014 bola vykonávaná mesačná  analýza prenosných ochorení za región 
a zasielaná elektronicky príp. písomne všetkým štátnym a hlásiacim neštátnym 
zdravotníckym zariadeniam.  
V oblasti výskytu chrípky a ARO aktuálne celé chrípkové obdobie elektronicky 
informujeme dotknuté organizácie o aktuálnej situácii, informáciu zverejňujeme na 
webovej stránke.  Každý rok sa vykonáva kampaň na podporu očkovania proti chrípke 
a pneumokokovým infekciám v lokálnych médiách, na seminároch pre verejnosť 
a lekárov prvého kontaktu. Na seminári pre všeobecných lekárov bola prezentovaná 
prednáška „Výsledky kontroly očkovania  proti chrípke a pneumokokom“. Lekári 
lôžkových oddelení boli upozornení na posilnenie hlásenia ochorení a úmrtí na SARI. 
V súvislosti so skvalitnením individuálnej prevencie obyvateľstva v oblasti prenosných 
ochorení zverejňujeme mesačné analýzy hlásených infekčných ochorení na webovej 
stránke RÚVZ a na stránke zverejňujeme aj informácie o aktuálne sa vyskytujúcich 
ochoreniach. V informačnom systéme prenosných ochorení  bolo spracovaných  2980 
prípadov. 
Epidemiologické šetrenie spojené s protiepidemickými opatreniami a edukáciou 
obyvateľstva bolo realizované v 727-ich ohniskách. 
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V roku 2014 boli riešené alimentárne epidémie menšieho rozsahu a epidémia 
kliešťovej encefalitídy s výskytom v 5-ich okresoch.  
V súvislosti s prebiehajúcou epidémiou Eboly v krajinách západnej Afrike je 
monitorová situácia,  zasadal krízový štáb v DO NsP Dolný Kubín, boli preškolení 
lekári prvého kontaktu,  vedúci  lekári a vrchné sestry lôžkových oddelení NsP, formou 
prednášky a písomne listom o postupe pri podozrení z ochorenia na Ebolu. Bola  
zabezpečená 24 hodinová  dostupnosť na „pohotovostnej  linke“ zamestnancami odd. 
epidemiológie. Obyvateľstvo bolo informované formou letákov distribuovaných do 
ambulancií všeobecných lekárov a na www stránke.  
 
4. Boj proti nozokomiálnym nákazám 
V roku 2014 sme vykonávali štátny zdravotný dozor v lôžkových a ambulantných 
zdravotníckych zariadeniach nášho regiónu. 
V zmysle zvyšovania bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach bolo 
realizovaných 93  kontrol hygienicko-epidemiologického režimu na lôžkových 
oddeleniach a v ambulantných zdravotníckych zariadeniach, odobratých 144 sterov zo 
sterilného materiálu, 850 sterov z prostredia,  overená funkčnosť 129-ich  
sterilizačných zariadení. Na základe výsledkov kontrol a analýzy hlásených NN boli 
realizované hodnotenia a navrhnuté opatrenia pre jednotlivé oddelenia NsP 35x. 
Jedenkrát ročne sa analyzujú hlásenia nozokomiálnych nákaz. K 31.12.2014 bolo 
hlásených spolu  204 ochorení nozokomiálneho charakteru, 136 z DO NsP v Dolnom 
Kubíne a 68 ochorení z HO NsP v Trstenej. V roku 2014 zasadala 3x komisia 
nozokomiálnych nákaz v DO NsP (v súvislosti s protiepidemickými opatreniami pred 
prvým výskytom enterobaktérií s produkciou karbapenemáz a opakovane pri výskyte 
karbapenemáz). Na základe dobrej spolupráce s laboratóriami je zabezpečené 
pravidelné monitorovanie  mikrobiálnej rezistencie na ATB, výskyt multirezistentných 
kmeňov na jednotlivých  oddeleniach nemocníc v regióne, kontrola endemického 
osídľovania nemocníc nemocničnými polyrezistentnými kmeňmi a následná  aplikácia 
správnych režimových opatrení. V rámci prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz sme 
v máji 2014  realizovali regionálnu kampaň „ Zvýšenie hygieny a dezinfekcie rúk 
v zdravotníckych zariadeniach“. V rámci tejto kampane bolo realizovaných 55 sterov 
na oddeleniach DO a HO NsP a boli distribuované letáky k edukácii zdravotníckeho 
personálu. 
V  roku 2014 sme pokračovali v sledovaní infekcií v mieste chirurgického výkonu 
(HELICS) na dvoch vybraných pracoviskách (chirurgické  oddelenie HO NsP 
v Trstenej a chirurgické oddelenie DO NsP Dolný Kubín).  
 
 
Odbor hygieny detí a mládeže: 
 
1. Stravovanie detí a mládeže: 
- Monitoring spotreby vybraných aditívnych látok do potravín u detí 
Odd. HDM  sa v I. polroku 2014 zapojilo do plnenie uvedeného projektu. Cieľom je 
získať prehľad o množstvách vybraných aditívnych látok prijatých potravou u detí 
školského veku a porovnať príjem každej vybranej prídavnej látky s jej stanoveným 
prijateľným denným príjmom a získať informácie o životospráve detí. Išlo 
o dotazníkový  prieskum, do ktorého bolo zapojených 20 detí mladšieho školského 
veku (veková skupina 7 ročných detí) zo Základnej školy s materskou školou Babín. 
 
- ŠZD v stravovacích zariadeniach 
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V roku 2014 bolo celkovo vykonaných 102  kontrol v zariadeniach školského 
stravovania. V zariadeniach, v ktorých sa vyskytli nedostatky menšieho charakteru boli 
navrhnuté termíny na ich odstránenie, v jednom zariadení školského stravovania, kde 
boli zistené nedostatky väčšieho charakteru bol zriaďovateľ pozvaný na ústne 
pojednávanie.   
 
– kontrola pestrosti stravy a dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálneho lístka 
Za uvedené obdobie boli skontrolované 4 mesačné jedálne lístky. Prevádzkovatelia 
boli upozornení na malú frekvenciu zaraďovania rýb do jedálneho lístka.  
 
2. Problematika pieskovísk 
V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2014 prekontrolovaných 41 
pieskovísk pri materských školách a pieskovísk, ktoré sú súčasťou obytnej zóny. 
Odobratých bolo 35 vzoriek piesku, z ktorých 2 vzorky nevyhovovali. 
Prevádzkovatelia boli upozornení na pozitívnu vzorku piesku, následne piesok 
zlikvidovali, zabezpečili nový piesok a prekrytie pieskoviska. Po uvedených 
opatreniach bola opakovane odobratá jedna vzorka piesku,  vyhovovala.    
 
3. Ovplyvňovanie úrazovosti u detí predškolského veku 
Uvedená priorita bola riešená v rámci programov a projektov ÚVZ SR na rok 2014 
a na ďalšie roky. 
 
 
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. 
 
Životný štýl a výživa 
Problematike sa venujeme priebežne. Realizovaných bolo 31 edukačných aktivít 
zameraných na zdravú životosprávu a pohyb na základných školách, ktorej sa 
zúčastnilo 911 žiakov. 
 
Pohybová aktivita 
Na zvýšenie informovanosti obyvateľov o význame pohybovej aktivity v prevencii 
chronických chorôb s cieľom zvýšiť pohybovú aktivitu dospelej populácie sme 
realizovali aktivity v rámci Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu. Aktivity boli 
zamerané na všetky skupiny populácie. Distribuovali sme výchovno–vzdelávacie 
materiály na vybrané základné školy, strednú školu a ambulancie všeobecných lekárov 
pre dospelých a lekárov pre deti a dorast (90x), vytvorili nástenku o význame 
pohybovej aktivity. Na základných školách boli realizované prednášky o zdravej 
životospráve so zdôraznením významu pohybovej aktivity 2x a zúčastnilo sa ich 90 
detí. Taktiež bol realizovaný výstup na Malý Kriváň  v Malej Fatre, ktorého sa 
zúčastnilo 20 ľudí (pracovníci RÚVZ a oddelenia mikrobiológie). 
Problematike sa venujeme priebežne. Realizovaných bolo 31 edukačných aktivít 
zameraných na zdravú životosprávu a pohyb na základných školách, ktorej sa 
zúčastnilo 911 žiakov. V rámci aktivít svetového dňa zdravia boli obyvateľom Dolného 
Kubína a okolia prezentované miesta, kde je možné venovať sa pohybu. 
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Legálne drogy – nikotín, alkohol 
Projekt sme z pozície RÚVZ realizovali predovšetkým vykonávaním edukačných 
aktivít v oblasti prevencie fajčenia a konzumácie alkoholu v cieľovej skupine detí 
a mládeže. Uskutočnili sme 15 edukačných aktivít pre 574 účastníkov.  
 
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. 
 
Poradňa úpravy hmotnosti 
Pre dospelú populáciu poskytujeme záujemcom možnosť využiť Poradňu úpravy 
hmotnosti. Túto možnosť v roku 2014 využilo 6 osôb (5 žien a 1 muž), ktoré sú 
zaradené do programu úpravy hmotnosti a sledované. 
 
Optimalizácii pohybovej aktivity a zanechaniu fajčenia sa venujeme klientom v 
základnej poradni. 
 
3. CINDI program 
Plníme predovšetkým prostredníctvom činnosti základnej poradne zdravia. Štandardne  
sme vyšetrili a poskytli poradenstvo v súvislosti s osobným rizikovým skóre 248 
klientom /70 mužom a 178 ženám/. 
 
4. Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotné 
uvedomenie 
Tento rok sme nerealizovali. 
 
5. Úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia. 
 
Ochrana a podpora zdravia starších ľudí 
Realizujeme prostredníctvom edukačných aktivít, ktoré by mali motivovať 
obyvateľstvo k väčšiemu záujmu o problematiku zdravého starnutia. Zapojili sme sa do 
„Týždňa mozgu“, kde sme v zmysle anotácie vykonávali aktivity zamerané na 
poskytovanie informácií o zdravom starnutí, možnostiach cvičenia pre seniorov,  
cvičeniach mozgu a distribúciu materiálov o mozgu.  Na mieste si  mohli  záujemci 
precvičiť mozog a pomocou dotazníka otestovať či netrpia poruchou pamäti. Záujem 
bol prevažne u starších ľudí,  dôchodcov, ale aj ľudí mladšej vekovej skupiny a detí. 
Aktivity boli realizované v rámci akcie svetového dňa zdravia na námestí v Dolnom 
Kubíne. 
Pri príležitosti Svetového dňa diabetu bola v Domove dôchodcov realizovaná 
prednáška o diabete, jeho prevencii, prevencii komplikácií a stravovaní. 
V rámci aktivít spojených so Svetovým dňom osteoporózy bola realizovaná v klube 
dôchodcov prednáška o osteoporóze, sekundárnej a terciálnej prevencii a význame 
výživy. Účastníkom prednášky boli na konci rozdané dotazníky zamerané na 
informovanosť o tomto ochorení (cca 30). Vyplnené dotazníky boli zadané do 
informačného systému a údaje odoslané na ÚVZ SR, kde budú údaje spracované za 
celé Slovensko.  

 
Program starostlivosti o deti a dorast 
Zameriavali sme sa hlavne na aktivity súvisiace s výchovou ku zdravému životnému 
štýlu, ktorého hlavnými súčasťami je zdravá výživa, pohybová aktivita a prevencia 
fajčenia a iných závislostí, ako aj výchova k zodpovednému partnerstvu a  rodičovstvu.  
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Pre deti a mládež sme urobili 31 aktivít na podporu zdravej výživy pre 911 účastníkov, 
3 aktivity na prevenciu zubného kazu na SŠ pre 70 účastníkov,  7 aktivít na podporu 
pohybovej aktivity pre 221 účastníkov, 15 aktivít v oblasti prevencie fajčenia a 
alkoholu pre 574 účastníkov a 10 aktivít zameraných na prevenciu alkoholizmu a iných 
závislostí, pre 512 účastníkov.  
V spolupráci so študentkou SZU sme sa zamerali aj na riziká súvisiace s návštevou 
solária a rakoviny kože. Realizovali sme sériu prednášok na strednej škole zameraných 
na pobyt a riziká  v soláriách a kazuistiky. Zúčastnilo sa 200 študentov. 
Pri príležitosti svetového dňa boja proti AIDS sme na dvoch stredných školách 
realizovali 5 aktivít zameraných na prevenciu HIV/AIDS a výchovu k zodpovednému 
partnerstvu a rodičovstvu na stredných školách (220 účastníkov). 
Zapojili sme sa do projektu  “Bezpečný návrat domov” , ktorý bol zameraný na 
prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov vo veku 15-19 rokov.  Zrealizovali 
sme 13 edukačných aktivít pre žiakov 9. ročníkov základných  a  žiakov stredných škôl 
(280 účastníkov) a rozdistribuovali 15 plagátov na stredné školy. 

 
Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena 
Hlavnou cieľovou skupinou projektu zameraného na zlepšenie ústneho zdravia sú 3 – 
6-ročné deti, ktoré navštevujú materské školy, ale aj žiaci prvého a druhého ročníka 
základných škôl. Uskutočnili sme 45 edukačných aktivít pre 1223 detí. 
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1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce pracujúcich v poľnohospodárstve 

Údaje o rizikových prácach vykonávaných v poľnohospodárstve sme spracovali 
pomocou programu ASTR_2011. Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 
v okrese Dunajská Streda na úseku poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu k 31.12.2014                
je 86 z toho 10 žien (celkový počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v okrese               
je 619 z toho 106 žien).  
Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v poľnohospodárstve je podľa rizikových 
faktorov najvyšší v riziku chemických látok a zmesí (na úseku chemickej ochrany rastlín, 
v chove hydiny). 
V sledovanom období došlo oproti predchádzajúcemu obdobiu k zníženiu počtu 
zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, nakoľko na úseku chemickej ochrany rastlín 
došlo k zlepšeniu podmienok práce s expozíciou chemickým faktorom, k výmene starej 
poľnohospodárskej techniky  na modernejšiu a bezpečnejšiu a k nahradeniu nebezpečných 
chemických látok a zmesí na menej nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov.  
V hodnotenom období na úseku poľnohospodárstva bolo vydaných 6 rozhodnutí o zaradení 
prác do kategórií, z toho v 2 prípadoch bolo vydané nové rozhodnutie o zaradení prác                       
do kategórie 3, resp. do kategórie 4, a to pre Sempol spol. s r.o., Bratislava, závod Dolný Štál 
(pevný aerosól bylinný, kategória 4, resp. hluk, kategória 3 a 4).   
V 3 prípadoch došlo k zmene zaradenia prác do kategórií, a to v prevádzkach nasledovných 
zamestnávateľov: Sempol spol. s r.o., Bratislava, závod Dolný Štál (pevný aerosól bylinný,                 
z kategórie 4 do kategórie 3), Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň (chemický faktor - pesticídy, 
z kategórie 3 do kategórie 2), ISTROPOL SOLARY a.s., Horné Mýto (chemický faktor – 
pesticídy, z kategórie 3 do kategórie 2).   
V 1 prípade bola opätovne zaradená práca do kategórie 4, a to pre spoločnosť Farma HYZA 
a.s., Odbojárov 22479/37, Topoľčany (chemický faktor - živočíšny pevný aerosól – perie                 
na pracoviskách výrobného strediska v Padáni), kde vzhľadom na charakter výrobného 
programu (chov hydiny), ani po vykonaní opatrení na zníženie expozície nebolo možné 
zaradiť práce do nižšej kategórie.  
V roku 2014 sme vykonali celkom 47 hygienických previerok na pracoviskách 
v poľnohospodárstve, z toho 32 na pracoviskách, kde sa vykonáva riziková práca. Kontroly 
boli zamerané na pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície zamestnancov 
a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde                       
sa vykonávajú rizikové práce, ako aj na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. V rámci 
štátneho zdravotného dozoru sme sledovali aj výsledky a intervaly lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe 
výsledkov preventívnych lekárskych prehliadok a aktualizovali sme evidenčné karty 
pracovísk.  
V 31 prípadoch sme cielene kontrolovali zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov                   
pri skladovaní a zaobchádzaní s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami 
a zmesami na pracoviskách vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov 
a na ochranu rastlín. Súčasne sme sledovali ich používanie podľa aktuálneho „Zoznamu 
a rozsahu použitia registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkoch“ 
a spôsob likvidácie obalov a nepoužiteľných zbytkov od týchto látok a prípravkov.  
Kontrolou boli zistené najmä tieto nedostatky: organizácie nemali k dispozícii doklady 
o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby (v prípade rizikových prác), prevádzkové poriadky 
s posudkami o riziku neboli aktualizované, karty bezpečnostných údajov neboli aktualizované 
podľa platnej legislatívy EÚ. Niektoré zistené menšie nedostatky boli prevádzkovateľmi 
odstránené ešte počas kontroly. Nápravné opatrenia na odstránenie ostatných zistených 
nedostatkov s termínmi ich realizácie boli uvedené v zápisniciach z hygienických kontrol.  

43



Správne konanie vo veci nesplnenia povinnosti zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu bude 
začaté v  jednom prípade. 
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami 
a zmesami ako aj doklady o oboznámení sa zamestnancov s prevádzkovým poriadkom 
vrátane kariet bezpečnostných údajov v každom prípade boli predložené k nahliadnutiu.   
Mieru uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce, sme v 25 prípadoch overili aj formou kontrolných listov 
informovanosti zamestnancov. 
 
 
2. Zvýšený monitoring nad kvalitou pitnej vody a vody na kúpanie počas turistickej 
sezóny 
 V súlade s vypracovaným projektom „Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty 
dezinfekcie“ tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva vydalo na žiadosť ZsVS a.s. 
Nitra kladné rozhodnutie k pokračovaniu v skúšobnej prevádzke miestneho vodovodu 
Gabčíkovo za účelom overenia kvality pitnej vody s obmedzeným režimom dezinfekcie na 
báze chlóru pre obdobie do 28.02.2016. Okrem uvedeného sme spracovali harmonogram 
odberov vzoriek vôd z uvedeného vodovodu. V súlade s týmto harmonogramom boli v tomto 
roku realizované štyri odbery spolu 15 vzoriek, ktoré boli dopravené na laboratórne vyšetrenie 
do laboratória ÚVZ SR. Zabezpečili sme účasť na pracovnom stretnutí vo veci prevádzky 
tohto vodovou, na ktorom bolo zhodnotené plnenie tohto projektu a postup prác                       
na pokračovaní v plnení. 
 Počas kúpacej sezóny v dvojtýždňových intervaloch bolo vykonávané sledovanie 
kvality vody prírodného kúpaliska "Šulianske jazero". Výsledky rozborov boli vložené                   
do informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie. V tomto roku bolo 
realizovaných 6 odberov a bolo odobratých spolu 11 vzoriek vôd.  
 
 
3. Výkon ŠZD v ZSS, najmä ZSS na sezónnych kúpaliskách a ZSS s prípravou pokrmov 
vrátane zariadení rýchleho občerstvenia 

V roku 2014  v ZSS  bolo s odbornými zamestnancami oddelení hygieny výživy a hygieny 
detí a mládeže spolu vykonaných 494 kontrol, a to najmä v ZSS s vyšším stupňom 
epidemiologickej rizikovosti, t.j. v zariadeniach  s prípravou hotových jedál a pokrmov 
rýchleho občerstvenia, školských a predškolských zariadení spoločného stravovania.  

Kontroly vykonané v máji a júni boli zamerané na zistenie pripravenosti sezónnych 
stravovacích zariadení na termálnych kúpaliskách na letnú turistickú sezónu. V týchto 
prevádzkach počas celej letnej sezóny bol vykonaný zvýšený dozor. Na základe zistení 
z kontrol možno konštatovať, že hygienický stav väčšiny kontrolovaných zariadení bol na 
vyhovujúcej úrovni.  

Okrem plánovaných kontrol v ZSS boli v určených obdobiach na základe usmernení ÚVZ 
SR vykonané aj mimoriadne cielené kontroly, zamerané na:   
1.dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál vo verejných  zariadeniach 
spoločného stravovania pripravujúcich a podávajúcich denné obedové menu (20 kontrol),  
2.dodržiavanie hygienických požiadaviek  v ázijských reštauráciách (5 kontrol), 
3.kontrolu zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných 
podujatí (spolu 9 kontrol) 
4. kontrolu mäsa (28 kontrol vo verejných zariadeniach spoločného stravovania a 11 kontrol 
v školských zariadeniach). 
Z výsledkov uvedených kontrol boli do určeného termínu zaslané správy na ÚVZ SR. 
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Kontroly v  ZSS pri plánovaných kontrolách bol zameraný na kontrolu  dodržiavania               
ust. § 26 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) ďalej len „zák. č.                 
 355/2007 Z.z.“), vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
zariadenia spoločného stravovania, zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 152/1995 Z.z.“) a naradenia (ES) č. 852/2004 
o hygiene potravín, najmä na kontrolu: 
- dokumentácií súvisiacich s prevádzkou (rozhodnutie RÚVZ, prevádzkový poriadok, 

dokumentácia o vstupnej kontrole dodaných surovín na výrobu pokrmov),  
- dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov, 
- vysledovateľnosti a označenia surovín a potravín, 
- podmienok skladovania surovín, polovýrobkov, polotovarov, hotových pokrmov 

a nápojov,  
- členenia prevádzok, ich vnútorného vybavenia a úrovne technologických zariadení, 
- technológie výroby pokrmov – zavedenia a uplatňovania zásad systému HACCP, 
- zabezpečovania vlastnej kontroly podmienok dodržania zdravotnej neškodnosti 

uskladňovaných surovín, polotovarov, polovýrobkov, hotových pokrmov, 
- zabezpečovania ochrany hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením,  
- zabezpečovania plynulej dodávky pitnej vody a teplej vody a kontroly ukazovateľov 

kvality pitnej vody z vlastnej studne, 
- odberu a uchovávania vzoriek pokrmov v ZSS uzavretého typu, 
- technického stavu a vybavenia zariadení na vykonávanie osobnej hygieny pre 

zamestnancov a návštevníkov, 
- úrovne prevádzkovej a osobnej hygieny, 
- manipulácie s odpadom, 
- opatrení proti živočíšnym škodcom. 
Nezhody s požiadavkami citovaných právnych predpisov boli zistené v 75 prevádzkach, 
v ktorých sa spolu zistilo 253 nezhôd. 
V prípade zistenia nezhôd prevádzkovatelia sa k nim vyjadrili v záznamoch z kontrol 
a zaviazali sa na ich odstránenie v reálnych termínoch. Za zistené nedostatky bola 79 
zodpovedným osobám  uložená bloková pokuta v celkovej výške 6212 € a 18 
prevádzkovateľom ZSS bola uložená pokuta formou rozhodnutia podľa § 57 ods. 50 zák. 
č. 355/2007 Z.z. v celkovej výške 6795 €.  Na odstránenie zistených nedostatkov boli 
prevádzkovateľom v záznamoch z kontrol uložené opatrenia, a to 14 opatrení podľa § 20 ods. 
9 a ods. 12 zák. č. 152/1995 Z.z. a čl. 54 nariadenia (ES) č. 882/2004 a 12 opatrení podľa § 55 
ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. 

V sledovanom období bolo v ZSS na laboratórne vyšetrenie  odobratých 127 vzoriek 
hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia. Na základe výsledkov laboratórnych 
vyšetrení 4 vzorky boli nevyhovujúce v kritériu hygieny procesu výroby. 
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ODDELENIE  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA A ZDRAVIA 
 
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,GA 

Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva podľa vypracovaného harmonogramu odberu 
vzoriek vôd – kvalitu vody  sledujeme vo všetkých verejných vodovodoch bez rozdielu 
v počte zásobovaných obyvateľov  jednotlivými  verejnými vodovodmi. Zvýšenú pozornosť 
venujeme verejným vodovodom, kde zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené vodou 
z vlastných vodných zdrojov a prevádzkovateľmi sú obce, nakoľko prax poukazuje na to, že 
títo prevádzkovatelia nemajú dostatočné skúsenosti a potrebnú odbornú prax pre prevádzku 
vodných stavieb a častejšie sa vyskytujú problémy pri zásobovaní pitnou vodou ako v prípade 
ak je prevádzkovateľ vodárenská spoločnosť. V roku  2014 bolo spolu  rámci monitoringu 
odobraných 68 vzoriek pitných vôd z verejného vodovodu.  
Monitoring kvality vody na kúpanie počas roka 2014 sa vykonal  na dvoch  kúpaliskách 
prevádzkovaných počas kúpacej sezóny a na troch  kúpaliskách s celoročnou prevádzkou. 
Spolu bolo odobraných 25 vzoriek vôd na kúpanie.   
 
2. Cielený ŠZD na kúpaliskách v kúpacej sezóne 2014  
Počas kúpacej sezóny 2014 sa v  sezónne prevádzkovaných kúpaliskách vykonával priebežne 
cielený ŠZD zameraný na kontrolu dodržiavania právnych predpisov upravujúcich 
požiadavky na prevádzku kúpalísk a na dodržiavanie prevádzkového poriadku. V štyroch 
zariadeniach bol spolu vykonaný 8 x ŠZD, nedostatky v prevádzkovaní zariadení závažného 
charakteru neboli zisťované. Kontrola kvality vody na kúpanie bola počas kúpacej sezóny 
vykonaná  na troch kúpaliskách a spolu bolo odobratých 14 vzoriek  vôd na kúpanie na 
umelých kúpaliskách.   
 
3. ŠZD nad zariadeniami starostlivosti o ľudské telo zamerané na prevádzkovanie 

solárií  a na dodržanie limitov ožiarenia, ŠZD v ubytovacích zariadeniach 
V súvislosti s odborným usmernením ÚVZ SR vydaným v roku 2012 a predmetom ktorého 
bolo zabezpečenie jednotného výkonu  ŠZD v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo – 
v soláriách pracovníci oddelenia postupne vykonali ŠZD vo všetkých zariadeniach  solárií, 
v rámci ŚZD bolo požadované aj vykonanie objektívnych meraní UV žiarenia, protokoly 
z merania boli postupne prevádzkovateľmi predkladané a na základe výsledkov 
prevádzkovatelia upravovali podmienky prevádzky opaľovacích prístrojov – predovšetkým 
dĺžku opaľovania. V roku 2014, po prijatí vyhlášky MZ SR č. 75/2014, ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
starostlivosti o ľudské telo (ďalej len vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z.  v platnom znení), 
všetci prevádzkovatelia boli listom upozornení na zmeny týkajúce sa prevádzky opaľovacích 
prístrojov a boli upozornení na povinnosť zosúladiť prevádzku opaľovacích prístrojov 
v súlade s platnou vyhláškou.  
V priebehu roka bol v prevádzkach solárií vykonaný cielený ŠZD zameraný na kontrolu 
plnenia povinností ustanovené vyhláškou MZ SR č. 554/2007 Z. z. v platnom znení.  ŠZD bol 
vykonaný na 13 prevádzkach. Porušenie povinností nebolo zistené, prevádzkovatelia  
prevádzku opaľovacích prístrojov zosúladili s požiadavkami určenými s vyhláškou.   
Dozor v ubytovacích zariadeniach sa v roku 2014 vykonával priebežne, spolu bolo 
skontrolovaných 35 zariadení (cestovný ruch, ubytovne).     
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ODDELENIE  PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  A TOXIKOLÓG. 
 
Priorita I  
1. Znižovanie   miery   zdravotných   rizík  zamestnancov  z pracovného prostredia, 
 pracovných  podmienok a spôsobu práce 
Priebežne sa prehodnocujú vyhlásené rizikové práce a po vydaní rozhodnutí sa vyžaduje 
dôsledné plnenie povinností zamestnávateľa na vykonanie nápravných opatrení na znižovanie 
expozície rizikovým faktorom.  
V rámci cieleného štátneho zdravotného dozoru bolo v prvom polroku  2014 vykonaných 30 
previerok rizikových pracovísk zameraných na kontrolu plnenia nápravných opatrení. Na 
základe zistených zmien, vzniku nových prevádzok a objektivizácie rizikových faktorov bolo 
vydaných 16 rozhodnutí o určení, resp. prehodnotení rizikových prác a 6 rozhodnutí, ktorými 
boli RP zrušené.  Súčasťou návrhov boli aj posudky o riziku a prevádzkové poriadky. 
Pri previerkach v prevádzkach s výskytom chemických látok zabezpečujú poradenstvo 
a konzultácie o aktuálnej chemickej legislatíve, o povinnostiach ohľadne evidencie, 
označovania, Karte bezpečnostných údajov, klasifikácie a toxikologickej charakteristike 
používaného chemického prípravku. V prípade rozporov s požiadavkami Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (REACH) sú prevádzkovatelia na tieto skutočnosti zakaždým 
upozorňovaní. 
Bolo vydaných 7 rozhodnutí - súhlasy na manipuláciu s materiálom, obsahujúcim azbest pri 
búracích prácach. V troch prípadoch sa jednalo o odstraňovanie AZC rúr v interiéri bytového 
domu a v ostatnom prípade sa jednalo o likvidáciu AZC strešnej krytiny. Kontrolou bolo 
zistené, že nariadené opatrenia na ochranu zamestnancov a obyvateľov boli dodržané. 
 
2. 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 
V okrese Galanta sa vykonal v priebehu prvého polroka 2014 ŠZD v troch prevádzkach 
s expozíciou skleným vláknam v pracovnom prostredí. 
Predmetom činnosti jednej z nich je výroba netkaných textílií  zo sklených vlákien na 
automatizovaných tkáčskych strojoch a v ostatných dvoch sa používajú tieto sklené tkaniny 
ako polotovar na výrobu sklolaminátových výrobkov.  
Prevádzkovatelia predložia na RÚVZ so sídlom v Galante objektívne zhodnotenie 
koncentrácií sklenených vlákien v pracovnom prostredí 
Koncom r. 2014 boli zamestnancom rozdané novovytvorené dotazníky so zreteľom na 
subjektívne vnímanie zdravotných potiaží v súvislosti s pracovnou činnosťou. 
Vyhodnocovanie bude prebiehať v prvom polroku 2015. 

 
Priorita II 
1. Intervencie na podporu zdravia pri práci  
2. Poradenstvo prostredníctvom web stránok 
Web stránka úradu sa aktualizovala po nadobudnutí účinnosti už schválenej novely zákona        
č. 355/2007 Z.z.  

Priorita III 
1. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 
V spolupráci s ÚPSVaR v Galante bol poskytnutý aktualizovaný zoznam s priznaným 
štatútom chránených dielní a pracovísk. Zosúladením evidencie rozhodnutí a stanovísk, ktoré 
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boli vydané RÚVZ k zriadeniu prevádzky s chráneným pracovným miestom bolo zistené, že 
štatút chráneného pracoviska bol ÚPSVaR, priznaný v niektorých prípadoch aj bez stanoviska 
odd. PPLaT. V najväčšej miere sú zastúpené hlavne  kozmetické salóny s masérskymi 
službami, účtovníctvo, výroba reklamných predmetov, tlačenie a obálkovanie návodov na 
použitie apod.  
Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v 14 prevádzkach, z ktorých 4 už neprevádzkujú, resp. 
zrušili chránené pracovné miesto. 
Na základe ŠZD bolo zistené, že pracovné podmienky boli prispôsobené so zreteľom na 
zdravotné obmedzenie zamestnancov, ktorí si časové rozloženie a pracovné tempo môžu 
prispôsobiť podľa zdravotného stavu. Nápravné opatrenia nebolo nutné nariadiť ani v jednej 
prevádzke. Prevádzkovatelia boli upozornení, že v prípade zmeny pracovníka na chránenom 
pracovnom mieste je nutné zohľadniť zdravotné obmedzenie nového pracovníka a v prípade 
potreby pracovné podmienky prispôsobiť. Oznamovaciu povinnosť si väčšina 
zamestnávateľov plní. 

 
ODDELENIE  HYGIENY  VÝŽIVY A PBP 
 
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) 

Ako aj po iné roky, tak aj v roku 2014 pracovníci Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Galante, oddelenia hygieny výživy a hygieny detí a dorastu 
vykonávali úradné kontroly potravín a štátny zdravotný dozor zameraný na dodržiavanie 
potravinového práva prevádzkovateľmi potravinárskych prevádzok podľa nariadenia (ES)     
č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady,  podľa § 23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov a kontroly podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. V prvom polroku bolo vykonaných 684  kontrol (280 ÚK, 404 
ŠZD) z toho vykonaných v stánkoch poskytujúcich rýchle občerstvenie – jednoduché jedlá 
a nápoje bolo spolu 222 (65  ÚK a 157 ŠZD).  
 
2. Výkon úradnej kontroly podľa Viacročného plánu ÚK aktualizovaného pre rok 
 2014 
Z 809 registrovaných potravinárskych zariadení - výrobcovia a baliarne,  distribútori 
a dopravcovia, maloobchod, sektor služieb, výrobcovia predávajúci hlavne na maloobchodnej 
báze bolo 374 prevádzok podrobených kontrole, pričom bolo vykonaných 706 úradných 
kontrol, pri ktorých boli u 141 subjektov zistené nezhody. Z celkového počtu registrovaných 
podnikateľských subjektov 1401 bolo vykonaných 760 kontrol. Z celkového počtu 760 
vykonaných kontrol v 425 potravinárskych zariadeniach  sa zistili nezhody u 141 subjektov.  
Najčastejšie príčiny nezhôd boli nedostatky zistené v v systéme SVP/HACCP  60–krát,  36-
krát v skladovaní, v prevádzkovej hygiene 35 razy, v manipulácii s potravinami ako aj 
s odpadmi v 30 prípadoch, v osobnej hygiene 26 razy, v označovaní 25-krát,  potraviny po 
DS/DMT 16 razy, 12 razy v odbornej spôsobilosti, 10 razy vo vysledovateľnosti potravín,      
4-krát vo vzdelávaní zamestnancov a zdravotnej spôsobilosti.   
V sektore služieb bolo vykonaných 627 kontrol u 327 subjektov, pričom nezhody sa zistili  v 
127 prípadoch,  a to o počte  291 nezhôd. 
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V maloobchode bolo prekontrolovaných 19 zariadení z celkového počtu 99 podnikateľských 
subjektov.  Bolo vykonaných 27 kontrol. V 4 prípadoch sa zistili nezhody o počte 8.   
Bol preverený 1 výrobca  a baliareň, pričom nezhody u neho neboli zistené. 
Z 34 registrovaných výrobcov predávajúcich hlavne na maloobchodnej báze bolo preverených 
25 prevádzkovateľov, pri počte kontrol 49 bolo zistených u 10 subjektov 15 nezhôd. 
 
Priorita II 
Sledovanie dodržiavanie zásad pri manipulácii s potravinami v zariadeniach spoloč- ného 
stravovania, najmä kontrola dôsledného označovania potenciálnych alergénov  a  
vysledovateľnosti surovín 
Prevádzkovatelia potravinárskych zariadení sa snažia pri manipulácii s potravinami 
dodržiavať zásady právnych predpisov. Nezhody závažnejšieho charakteru pri označovaní 
potravín, neposkytnutí relevantnej – správnej informácie spotrebiteľovi a následne možnosť 
ohrozenia zdravia (najmä u ľudí alergických na glutén, laktózu, vajíčka, orechy...) boli zistené 
v I. polroku u 5 prevádzkovateľov a v II. polroku u 2 prevádzkovateľoch zariadení spoločného 
stravovania, voči ktorým sa začalo správne konanie a uložila sa pokuta rozhodnutím podľa 
zákona o potravinách v celkovej sume 7 000 €.  
 
1. Výkon auditov v ZSS a vo výrobniach porciovanej zmrzliny 
V ZSS sa vykonal 1 audit.  Pri výkone auditu sa zistili nasledovné nedostatky: organizácia 
nevedie písomnú evidenciu o vykonaných nápravných opatreniach  napriek tomu, že prevádz-
ka od roku 2013 doplnila sortiment svojich služieb o distribúciu obedov pre dôchodcov z ob-
ce.  Najväčším pozitívom externých auditov je, že prevádzkovatelia (tím HACCP) sú nútení 
sa oboznámiť s obsahom dokumentácie zásad správnej výrobnej praxe. Vykonanie auditov je 
časove aj personálne veľmi náročné, vo väčšine prípadov prevádzkovatelia berú externé 
audity za obťažovanie.  
Audity vo výrobniach nebalenej porciovanej zmrzliny sa tohto roku  nerealizovali z dôvodu 
personálneho obsadenia pracovníkmi (2 VŠ dlhodobo PN, z PN nástup na MD). 
 
Priorita III 
1. Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie,  ak sa 

v projekte bude pokračovať v rámci SR 
Pracovníci odd. hygieny výživy a PBP v spolupráci s odd. podpory zdravia  plnenie úlohy  
zabezpečovali priebežne (v I. polroku u 28 respendontov, v II. polroku u 52) spolu u 80 
respondentov dospelej populácie ľahko pracujúcich. U 20 žien a 20 mužov vo vekovej 
kategórii od 19 – 34 r. a u 20 žien a 20 mužov vo vekovej kategórie od 35 – 54 r. 
Údaje získané o životospráve a pohybovej aktivite dotazníkovou metódou, vykonaním 
určených somatometrických meraní, vrátane biochemických ukazovateľov a vyhodnotením 
24-hodinového spotrebného koša boli postupne spracované v programe Alimenta. Na základe 
výsledkov boli zistené nevhodné stravovacie zvyklosti. Výsledky poukazujú na rozdiely 
v spôsobe stravovania medzi pohlaviami a vekovými kategóriami. Optimálnejšie hodnoty boli 
zistené u respondentov vo vekovej kategórii od 19 – 34 r. Optimálne BMI mala len polovica 
vyšetrených respondentov.  Najčastejším zdravotným problémom sledovanej vybranej 
skupiny bola nadváha. Získané údaje boli v  mesiaci november  zaslané na RÚVZ so sídlom 
v Trnave za účelom vyhodnotenia  v rámci kraja a následne zaslané na RÚVZ so sídlom 
v Poprade za účelom vyhodnotenia  v rámci SR. 
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ODDELENIE  HYGIENY  DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Priorita I 
1. ŠZD v zariadeniach pre deti a mládež, pracoviská praktického vyučovania -                 

v spolupráci s PPL 
V okrese Galanta evidujeme na stredných odborných školách 11 vlastných pracovísk 
praktického vyučovania, kde v 21 učebných odboroch vykonáva odbornú prax 639 žiakov. 
Pracoviská sú zriadené v účelových  objektoch, priestory ktorých sú prispôsobené k odbornej 
výučbe akreditovaných učebných  a študijných odborov. Ide hlavne o odbory automobilového 
a priemyslu, služieb a spoločného stravovania. Pracovnými priestormi sú prevažne  dielne, 
zariadené základným strojno-technologickým vybavením s príslušným zázemím (šatne, 
zariadenia na osobnú hygienu, učebne). Prevádzky služieb slúžia aj pre verejnosť. Pracovné 
a prevádzkové podmienky na pracoviskách praktického vyučovania majú školy podrobne 
rozpracované  v schválených prevádzkových poriadkoch.  
Žiaci v okrese Galanta nepracujú na rizikových pracoviskách, ani sa nepodieľajú na žiadnych 
rizikových prácach. Odborný výcvik je  v súlade s platnou legislatívou. Pracujú v skupinách 
po ročníkoch, podľa vypracovaného harmonogramu, pod dozorom majstrov a inštruktorov 
odborného výcviku, na práce zaradené ako epidemiologicky závažné činnosti sú zdravotne 
spôsobilí.  
V súkromnom sektore, u podnikateľských subjektov pracuje 30 žiakov v 5 učebných 
odboroch. Pracovné priestory subjektov boli schválené rozhodnutiami iných oddelení.   
 V priebehu roka 2014 boli zrušené 2 PPV pri SOŠOaS v Galante  pre odbor kuchár 
a čašník s prevádzkou v ŠJ pri SOŠT Galanta a Reštaurácii Taverna v Galante. 
K 01.09.2014 SOŠOaS v Galante zriadila  vlastné PPV „Reštaurácia s kaviarňou“, ktorá je  
výučbovým strediskom školy pre odbory kuchár, čašník a hotelová škola. ZSS poskytuje 
reštauračné a kaviarenské služby aj pre verejnosť. 
Celkové zhodnotenie: Pri výkone ŠZD na úseku práce mladistvých je možné skonštatovať, že 
pracovné podmienky a miera fyzickej záťaže sú primerané charakteru práce. Učebné osnovy 
určujú povahu práce, jej rozsah a dĺžku pracovného času.    
  
Priorita II 
1. Sledovanie spôsobu života ako významného determinantu zdravia detí a mládeže 
Spôsob života detí a mládeže zahŕňa celý komplex prvkov, ako sú režim práce a odpočinku, 
pohybová aktivita, pobyt vonku, záťaž, závislosti, ochrana pred stresom, úrazmi, infekčnými  
aj neinfekčnými chorobami. Uvedené faktory sú každoročne sledované v rámci Programov 
a projektov ÚVZ SR. Najčastejšia forma sledovania je realizácia prieskumov dotazníkmi.  
V roku 2014 boli sledované faktory ako úrazovosť u detí MŠ, pohybová aktivita na hodinách 
telesnej výchovy, spotreba aditívnych látok v potravinách u 11 ročných detí, vplyv škodlivých 
látok vo vnútornom ovzduší ZŠ na zdravie detí. 
Priebežne sa vykonáva aj dotazníkový prieskumu „Tabak,drogy,alkohol - TDA“, v rámci 
projektu ESPAD na školách všetkých stupňov. 

 
2.  Monitorovanie úrazovosti u detí a možnosti prevencie 
Úrazovosť u detí sa priebežne monitoruje v rámci Programov a projektov ÚVZ SR. Jeho 
realizácia v okrese Galanta, formou dotazníkového prieskumu prebehla v mesiaci apríl 2014. 
Do monitoringu boli zapojené 2 vybrané materské školy v okrese MŠ Veľké Úľany-vidiek, 
MŠ Clementisove Sady Galanta-mesto) s počtom 15+15 detí vo veku 3-6 rokov. Údaje 
z dotazníkov, ktoré vypĺňali rodičia boli nahodené do databázy a zaslané na celoslovenské 
spracovanie  na ÚVZ SR k 30.06.2014. 
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V rámci prevencie úrazovosti detí sa priebežne realizujú zdravotno-výchovné akcie 
v predškolských a školských zariadeniach v okrese, ktoré podľa požiadaviek zariadení 
lektorsky zabezpečuje oddelenie podpory zdravia v spolupráci s SČK, Osvetovým strediskom 
a dopravnou a mestskou políciou v meste Galanta.  

 
 

ODDELENIE  EPIDEMIOLÓGIE 
 
Priorita 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. 

Kontrola hygienicko – epidemiologického režimu sa prioritne vykonáva na operačných 
sálach, lôžkových oddeleniach NsP Sv. Lukáša Galanta chirurgického smeru a v 
ambulantných zariadeniach chirurgického smeru. V roku 2014 bola vykonaná kontrola v 55 
zdravotníckych zariadeniach. Pravidelne sledujeme v spolupráci s mikrobiologickým 
laboratóriom mikrobiálnu rezistenciu nozokomiálnych kmeňov izolovaných 
u hospitalizovaných pacientov. 
 
2.  Zjednotenie postupov pri vykonávaní ŠZD RÚVZ v zdravotníckych zariadeniach 
  Pokračovať v príprave štandardných postupov pre vykonávanie ŠZD  
 v zdravotníckych zariadeniach.   
Podieľame sa na príprave štandardných postupov pre vykonávanie ŠZD v zdravotníckych 
zariadeniach. 
 
Priorita II (Primárna, sekundárna prevencia, preventívne usmerňovanie) 
1. Surveillance exantémových ochorení 
 Hlásenie prenosných ochorení lekármi 1. kontaktu a mikrobiologickými 
 laboratóriami. 
V spolupráci s ošetrujúcimi lekármi a spádovým mikrobiologickým laboratóriom sledujeme 
výskyt exantémových ochorení, u každého prípadu podozrenia na ochorenie preventabilné 
očkovaním  vykonávame epidemiologické šetrenie a nariaďujeme potrebné protiepidemické 
opatrenia. 
 
2.  Vakcinologické poradenstvo  
Na RÚVZ Galanta bola dňom 1.1.2012 zriadená poradňa očkovania. Konzultácie 
poskytujeme telefonickou formou alebo formou osobnej konzultácie. Všetkým rodičom 
odmietajúcim očkovanie detí ponúkame možnosť konzultácií v poradni. V roku 2014 sme 
poskytli konzultácie 53 osobám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52



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. 
Vzhľadom na nízku zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov ústavného zariadenia bola 
v rámci projektu „Hodnota očkovania“ zaradená informácia o očkovaní proti chrípke, 
o predchádzajúcej chrípkovej sezóne a rizikách neočkovania sa zdravotníckych pracovníkov 
vzhľadom na možný prenos ochorenia na pacientov ako nozokomiálnych infekcií. 
 
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. 
V rámci administratívnej kontroly očkovania obyvateľstva okresu Galanta sme v roku 2014 
zaradili do kontroly aj prieskum zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov prvého kontaktu 
proti chrípke, tetanu, VHA a VHB. Zároveň na všetkých ambulanciách všeobecných lekárov 
pre dospelých vykonáme kontrolu očkovania proti tetanu a diftérii všetkých 30-ročných 
dospelých osôb registrovaných u ošetrujúceho lekára.  
 
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 
 infection control through surveillance). OAIM v rámci projektu HELICS.  
V roku 2014 sme sa aktívne zapojili do národnej kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“ 
formou názorných príkladov  sme vykonali stery z rúk zdravotníckych pracovníkov 
lôžkových oddelení NsP Sv. Lukáša Galanta, zverejnením odborných materiálov na 
internetovej stránke RÚVZ a poskytli sme edukačné materiály vedeniu NsP. 
Od roku 2013 je RÚVZ Galanta aktívne zapojené do projektu HELICS – sledovanie 
incidencie nozokomiálnych nákaz na oddelení OAIM. 
 
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.  
Zabezpečujeme pravidelné informovanie verejnosti aj zdravotníckych pracovníkov 
o aktuálnej epidemiologickej situácii vo výskyte prenosných ochorení v okrese, 
o mimoriadnych situáciách vo svete a o opatreniach zameraných proti šíreniu týchto ochorení. 
V rámci EIW sme zabezpečili distribúciu informačných letákov, informácie boli zverejnené 
na stránkach RÚVZ a poskytli sme regionálnym novinám článok o problematike očkovania. 
 
2. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v problematike očkovania a ochorení 

preventabilných očkovaním 
V roku 2014 sme zabezpečili pre zdravotníckych pracovníkov okresu Galanta a Šaľa 

v rámci projektu „Hodnota očkovania“ vzdelávanie v problematike očkovania a ochorení 
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preventabilných očkovaním.  Seminára sa zúčastnilo 122 zdravotných sestier a iných 
zdravotníckych pracovníkov z okresu Galanta a Šaľa. Počet vyplnených dotazníkov 
a vložených na web je 39, návratnosť 32%. Priemerný vek zúčastnených ZP bol 46 rokov 
s rozpätím od 27 do 61 rokov. Takmer 75% účastníkov seminára hodnotilo seminár ako 
výborný a obohacujúci, pre 18% ZP priniesol len niektoré nové informácie.  

Vzhľadom na výskyt epidémie Eboly sme zrealizovali vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov za okres Galanta: - školenie pracovníkov záchrannej zdravotnej služby LSE 
Limbach v Galante a školenie zdravotníckych pracovníkov NsP Sv. Lukáša Galanta.  
Všetkým praktickým lekárom pre deti , dorast a pre dospelých v okrese Galanta , vedeniu 
polikliniky v Seredi a NsP Galanta bol zaslaný edukačný materiál pripravenosti na vysoko 
nebezpečné nákazy. 
 
 
ODDELENIE  PODPORY ZDRAVIA 
 
Priorita I  
 Poradenská činnosť 
Základná poradňa a poradňa zdravej výživy 
Poradenské centrum podpory zdravia v roku 2014 ponúklo možnosť preventívnych vyšetrení 
na základe dobrovoľnosti čo najväčšiemu počtu obyvateľov predovšetkým v produktívnom 
veku s možnosťou aktívne sa zapojiť do ochrany a podpory svojho zdravia. V priebehu roku 
2014 bolo vyšetrených v základnej poradni 604 klientov a v poradni zdravej výživy 438 
klientov. 
Poradňa pre odvykanie fajčenia  
Činnosť poradne bola zameraná na realizáciu z.v. aktivít v problematike prevencie fajčenia, 
zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané na prevenciu fajčenia hlavne  u mladej generácie 
s možnosťou merania CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzér. Prednášok sa 
zúčastnilo 410 žiakov. 
Poradňa  podpory psychického zdravia, prevencie stresu a drogových závislostí   
V priestoroch RÚVZ Galanta boli zrealizované prednášky a besedy zamerané na vyzdvihnutie 
významu duševného zdravia pre zdravý a spokojný život a zdôraznenie významu 
psychohygieny. Počet zúčastnených – 48 dospelých. 
Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci 
V rámci činnosti poradne boli realizované  hromadné vyšetrenia zamestnancov v spolupráci 
s Jednotou COOP Galanta a firmou Bekaert Slovakia, s.r.o. – Sládkovičovo, počas ktorých 
bolo prístrojom Reflotron vyšetrených 80 zamestnancov. 
Poradňa pohybovej aktivity 
Poradenstvo o vhodnej pohybovej aktivite je poskytované klientom PCZ s nadmerným 
energetickým príjmom, nedostatočnou pohybovou aktivitou, ale aj tým, ktorí chcú zmeniť 
svoj životný štýl. Aktivity  na zlepšenie kondície sú realizované 2 x týždenne. V roku 2014 
Poradňu pohybovej aktivity navštívilo 341 klientov. Pre deti predškolského veku sú 
realizované PPA pohybové hry pre deti 1 x týždenne, ktorých sa zúčastnilo 87 detí a rodičov. 
Poradňa orálneho zdravia 
Poradňu orálneho zdravia vedie vedúca lekárka OPZ - odborný lekár stomatológ. Poradňa je 
zameraná na preventívne zdravotno-výchovné aktivity na zlepšenie stavu orálneho zdravia, 
prevenciu zubného kazu a hygienu dutiny ústnej. Individuálne poradenstvo v problematike 
orálneho zdravia absolvovalo 20 rodičov s deťmi predškolského a mladšieho školského veku 
a 35 dospelých klientov.                 
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 Organizovanie Dní zdravia v mestách, obciach, školách a pracoviskách 
Ťažisko činnosti PCZ v prvom polroku roku 2014 spočívalo v realizácii hromadných 
vyšetrení mobilnou poradňou  v mestách, obciach, závodoch i školách. Dni zdravia boli 
realizované v spolupráci s  MÚ, OÚ, GOS, s vedeniami  DK Sereď, MsKS Sereď, MsKS 
Galanta, OÚ Gáň, OÚ Váhovce, OÚ Veľké Úľany, OÚ Jelka, SČK Veľké Úľany, ZŠ  Pata, 
OA Sereď,  COOP Jednota Galanta, Bekaert Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo, Schindler výťahy 
a eskalátory a.s. a PZS Med Point s.r.o. Senec. Na Dňoch zdravia bolo v roku 2014 
vyšetrených 459 klientov. 
 
 Aktivity zamerané na seniorov - spolupráca s Alzheimerovou spoločnosťou, 
 Jednotou dôchodcov Slovenska, SČK ...  
V spolupráci s Alzheimerovou spoločnosťou bola v rámci Týždňa mozgu realizovaná 
prednáška pre verejnosť na tému „Mozog a jeho činnosť, Ako si trénovať mozog?“ v Domove 
dôchodcov Nezábudka Pata, ktorej sa zúčastnilo 23 seniorov.  
V spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska bol zorganizovaný Deň zdravia pre seniorov 
obce Veľké Úľany, počas ktorého bolo vyšetrených 43 seniorov.  
V spolupráci so SČK Váhovce bol pre seniorov obce organizovaný Deň zdravia, kde bolo 
vyšetrených 42 seniorov.  
V rámci Týždňa mozgu bola realizovaná prednáška pre verejnosť na tému „Mozog a jeho 
činnosť, Ako si trénovať mozog?“ v Domove dôchodcov Nezábudka Pata, ktorej sa zúčastnilo 
23 seniorov. Počas prednášky boli účastníkom poskytnuté letáky: Trápi vás pamäť? a použité 
materiály so zameraním na  tréning pamäti:  Pracovné listy pre seniorov.  
V rámci Medzinárodného dňa starších bol v spolupráci s Klubom dôchodcov Veľká Mača 
zrealizovaný Deň zdravia. Seniori si vypočuli prednášku na tému Správna životospráva a mali 
možnosť dať si vyšetriť množstvo cholesterolu a glykémie v krvi a odmerať krvný tlak. 
Zdravotno-výchovnej aktivity sa zúčastnilo 42 seniorov. 
Pre seniorov Klubov dôchodcov v Seredi a v Gáni boli k Svetovému dňu osteoporózy 
realizované prednášky a besedy na tému „Osteoporóza a jej prevencia“. Seniori si zároveň 
mohli vyplniť dotazník rizika osteoporózy a zistiť svoje poznatky o tomto ochorení 
prostredníctvom dotazníka o osteoporóze. Seniorom bola poskytnutá možnosť vyšetrenia 
množstva cholesterolu v krvi a odmeranie krvného tlaku. Prednášok na tému „Osteoporóza 
a jej prevencia“ a vyšetrení sa zúčastnilo 91 seniorov. 
 
 Preventívne aktivity na školách zamerané hlavne na prevenciu drogových závislostí, 
 fajčenia, výchovu k partnerstvu a rodičovstvu, správny životný štýl 
V roku 2014 boli na školách zrealizované prednášky a besedy zamerané na prevenciu 
drogových závislostí, fajčenia, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu a správny životný štýl, 
ktorých sa zúčastnilo 778 žiakov. 
 
 Prevencia AIDS  
OPZ v spolupráci s oddelením epidemiológie, odd. hygieny detí a mládeže, vedeniami 
základných a stredných škôl ZŠ Komenského Sereď, ZŠ Fándlyho Sereď, Gymnázium  Sereď 
a Obchodná akadémia Sereď  realizovalo projekt Hrou proti AIDS, ktorého cieľom bolo dať 
mládeži možnosť netradičným spôsobom získať základné informácie o spôsoboch prenosu 
vírusu HIV ako i ďalších pohlavne prenosných infekcií.  Zdravotno-výchovných akcií sa 
zúčastnilo 120 žiakov.  Pre žiakov ZŠ a SŠ boli zrealizované prednášky a besedy na tému 
HIV/AIDS, ktorých sa zúčastnilo 67 žiakov. V  priestoroch RÚVZ Galanta bol zhotovený 
propagačný panel k danej problematike. 
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 Stomatohygiena v predškolských zariadeniach 
 Zdravotno-výchovné aktivity boli  zamerané na cieľovú skupinu 3-6 ročných detí MŠ 
(predškolská výchova) a ich rodičov, na zlepšenie vedomostí a stomatohygienických 
návykov. V tomto období je možné pôsobiť na deti v malých skupinkách za účelom prevencie 
kazivosti zubov, ako aj upevnenia návyku na pravidelnú, každodennú starostlivosť o chrup 
a ústnu dutinu. Intervenčné zdravotno-výchovné pôsobenie bolo zamerané na dôležitosť 
čistenia zubov, jeho demonštráciu s praktickým nácvikom, správnu výživu vo vzťahu 
k stomatologickým ochoreniam, negatívne následky neošetreného chrupu na zdravotný stav, 
dôležitosť pravidelných preventívnych prehliadok.     
V spolupráci s vedením MŠ  Gáň bola realizovaná prednáška pre rodičov „Ako sa správne 
starať o detský chrup“, na ktorej sa zúčastnilo 10 rodičov. Prednáška bola spojená s názornou 
ukážkou starostlivosti o detský chrup a boli využité edukačné materiály.  
OPZ zrealizovalo v spolupráci s MŠ  Gáň intervenčné  zdravotno-výchovné aktivity 
s využitím mimickej bábky Adamko formou tvorivej dramatiky a názornou demonštráciou 
správnej techniky čistenia zubov a správneho používania pomôcok v stomatohygiene (zubná 
kefka, zubná pasta) na ktorej  sa zúčastnilo 20 detí. 
V spolupráci s MŠ Matúškovo boli realizované zdravotno-výchovné aktivity zamerané na 
správnu výživu vo vzťahu k stomatologickým ochoreniam, prevenciu zubného 
kazu, ochorenia parodontu, na negatívne následky neošetreného chrupu na zdravotný stav a 
dôležitosť pravidelných preventívnych prehliadok. Z.v. aktivita bola doplnená premietnutím 
animovanej rozprávky„Maškrtná veverička“ a zdravotno-výchovným materiálom (plagáty, 
vymaľovánky). Besedy sa zúčastnilo 20 detí. 
Oddelenie podpory zdravia v Galante v spolupráci s RC Bambuľkovo realizovalo zdravotno-
výchovnú akciu „Míľa pre mamu“. Najmenším účastníkom sa prihovorila mimická bábka 
Adamko a deti  si mali možnosť spolu s rodičmi vyskúšať správnu techniku čistenia zubov. 
Účastníci boli za správne čistenie modelu chrupu odmenení vzorkou detskej zubnej pasty od 
firmy Lacalut. Aktivity sa zúčastnilo 263 rodičov a detí. 
Pre žiakov MŠ Nová Doba Galanta a MŠ Kajal boli realizované besedy s využitím mimickej 
bábky Adamko formou tvorivej dramatiky a názornou demonštráciou správnej techniky 
čistenia zubov  a  správneho  používania  pomôcok  v  stomatohygiene (zubná  kefka,  zubná   
pasta). Z.v. aktivity boli doplnené premietnutím animovanej rozprávky „Maškrtná veverička“, 
„Prečo vlk šušlal“ a zdravotno-výchovným materiálom (plagáty, vymaľovánky). Besedy sa 
zúčastnilo 55 detí. 

Pre žiakov ZŠ boli realizované zdravotno-výchovné aktivity zamerané na správnu 
výživu vo vzťahu k stomatologickým ochoreniam, prevenciu zubného kazu, ochorenia 
parodontu, na negatívne následky neošetreného chrupu na zdravotný stav a dôležitosť 
pravidelných preventívnych prehliadok.  
Pre žiakov prvého stupňa ZŠ Matúškovo, ZŠ SNP a ZŠ G. Dusíka v Galante boli  
zrealizované 8 prednášok formou mediálnej prezentácie a názornej demonštrácie správnej 
techniky čistenia zubov, doplnené zdravotno-výchovným materiálom, premietaním DVD 
„Prečo vlk šušľal“ –  počet zúčastnených  123  žiakov. 
V spolupráci s OÚ Gáň bola pre deti letného tábora v obci zrealizovaná prednáška na tému: 
„Ako sa správne starať o detský chrup“.  Z.v. aktivita bola doplnená premietnutím 
animovanej rozprávky „Maškrtná veverička“ a zdravotno-výchovným materiálom (plagáty, 
vymaľovánky). Prednášky sa zúčastnilo 42 detí. 
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Hlavné odborné a regionálne priority na úseku verejného zdravotníctva, v súlade so 
závermi z porady regionálnych hygienikov RÚVZ v SR, konanej v dňoch 27.-28.02.2014, sú 
stanovené v nadväznosti na aktuálne uznesenia vlády SR, Strategický rámec v zdravotníctve 
pre roky 2013 – 2030 a Programové vyhlásenie vlády SR.  

Vychádzajúc z uvedeného sú priority RÚVZ Prešovskom kraji zamerané na:  
‐ zapojenie sa do spracovania imunologických prehľadov v Prešovskom kraji v spolupráci sa  

po dohode s Banskobystrickým krajom,  
‐ 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.  

 
Spracovanie imunologických prehľadov malo byť riešené v spolupráci s RÚVZ so sídlom 

v Banskej Bystrici a RÚVZ v Prešove. K plneniu uvedenej priority zatiaľ neboli vytvorené 
podmienky.  

 
V rámci plnenia ďalších priorít RÚVZ so sídlom v Humennom vykonáva kontrolu v 4996 

prevádzkach, pričom v I. polroku bolo:  
‐ vykonaných 3070 kontrol v rámci ŠZD a ÚKP,  
‐ vydaných 619 rozhodnutí, väčšinou na uvedenie priestorov do prevádzky,  
‐ vydaných 157 záväzných stanovísk,  
‐ vydaných 497 iných stanovísk,  
‐ šetrených 676 epidemiologických ohnísk,  
‐ odobratých 1122 vzoriek vôd, požívatín a sterov,  
‐ realizovaných 796 konzultácií.  

 
Okrem uvedeného niektoré oddelenia plnili aj špecifické úlohy vyplývajúce z potrieb 

dozorovaného regiónu (okresy Humenné, Medzilaborce a Snina). Plnenie priorít jednotlivými 
oddeleniami RÚVZ so sídlom v Humennom bolo nasledovné:  

 
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia 
 
Výkon štátneho zdravotného dozoru 

 
- v 721 dozorovaných prevádzkach bol v priebehu roka 614 krát realizovaný výkon ŠZD, 

v rámci ktorého bola v 14 prípadoch uplatnená sankcia formou blokovej pokuty v celkovej 
sume 160,- €, v dvoch prípadoch bola za správny delikt podľa § 57 zák.č. 355/2007 Z.z. 
uplatnená sankcia v celkovej sume 330,- € a štyrikrát bola uplatnená náhrada nákladov 
v celkovej sume 124,- €. Najviac výkonov ŠZD bolo realizovaných v oblasti zariadení 
starostlivosti o ľudské telo,  

- v rámci posudkovej činnosti vykonávanej v súlade s § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. bolo 
vydaných 90 rozhodnutí a 107 záväzných stanovísk. Záväzné stanoviská boli vydávané najmä 
v rámci územného konania stavieb. Rozhodnutia boli v drvivej väčšine vydávané na uvedenie 
priestorov do prevádzky,  

- v rámci monitoringu kvality pitnej vody a v rámci vykonávaného ŠZD bolo celkovo 
odobratých a vyhodnotených 373 vzoriek. Vyhodnotenie kvality pitnej vody je podrobne 
uvedené vo výročnej správe oddelenia HŽP.  
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Projekt: Kontrola kvality vody a režimu hospodárenia v PHO VN Starina  
 
Na úpravni vody v Stakčíne bolo v priebehu roka 2014 odobratých na vyšetrenie 12 

vzoriek surovej a 12 vzoriek upravenej vody, ktoré boli skúšané v rozsahu minimálneho 
rozboru. 

 Z výsledkov skúšok vzoriek surovej (neupravenej) vody vyplýva, že táto voda 
zodpovedala kategórii A1 až na dva prípady, kedy v ukazovateľoch chemická spotreba 
kyslíka manganistanom, mangán, zákal a živé organizmy zodpovedala kategórii A2 vyhlášky 
MŽP SR č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na 
sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch (ďalej len vyhl. MŽP SR č. 636/2004 Z.z.).  

Upravená voda zodpovedala požiadavkám ustanoveným 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 v znení neskorších predpisov.   

Okrem vzoriek z úpravne vody v Stakčíne bolo odobratých  16 vzoriek vôd z prítokov do 
VN Starina - Cirocha, Stružnica, Berezovec a z hladiny pri priehradnom múre. V týchto 
vzorkách boli vyšetrované NEL, CHsKMn, reakcia vody, vodivosť a zákal. Vzorky vody vo 
vyšetrených ukazovateľoch zodpovedali kategórii A1 až A3 vyhl. MŽP SR č. 636/2004 Z.z., 
až na jeden prípad (prítok Stružnica), kedy v ukazovateli zákal voda nezodpovedala 
požiadavkám ustanoveným vo vyhl. MŽP SR č. 636/2004 Z.z. Uvedené bolo spôsobené 
prívalovými dažďami v danej oblasti, v spojení s ťažbou drevnej hmoty. Opakovane vyšetrené 
vzorky zodpovedali požiadavkám na kvalitu surovej vody ustanoveným vo vyhl. MŽP SR č. 
636/2004 Z.z. 

V rámci plnenia úlohy bola zabezpečená aj kontrola režimu hospodárenia v PHO VN 
Starina. Kontrola bola vykonávaná v rámci kontrolných dní zvolávaných orgánom štátnej 
vodnej správy. Kontrolné dni sú zvolávané orgánom štátnej vodnej správy v intervale 1x 
kvartálne. Okrem terénnej kontroly v ochranných pásmach vodného zdroja slúžia aj na 
informovanie o kvalite vody a pripomienkovanie prípadných nedostatkov.  

 
Prehľad o kvalite surovej vody a zaradenie do kategórií (vyhl. MŽP SR č. 636/2004 Z.z) 

Odberové miesto 
Počet 

odobraných  
vzoriek 

Kategórie úpravy Počet 
závadných 

vzoriek 
A1 A2 A3 

abs. % abs. % abs. % abs. % 
ÚV Stakčín         
surová voda 12 8 66,67 4 33,33 0 0 0 0 

Prítoky               
VN Starina 16 12 75,00 2 12,50 1 6,25 1 6,25 

 Spolu                        28 20 71,43 6 21,43 1 3,57 1 3,57 
Prehľad o odobratých vzorkách upravenej vody a ich kvalite 

Odberové miesto Počet 
vzoriek 

Počet závadných vzoriek 

Fyzikálno-
chemicky Mikrobiologicky Biologicky Spolu 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

ÚV Stakčín         
upravená voda 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 
 
Výkon štátneho zdravotného dozoru  

 
Základnou prioritou na úseku verejného zdravotníctva je efektívny a účinný výkon 

štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany verejného zdravia. V roku 2014 
sme na oddelení preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ so sídlom v Humennom v rámci 
štátneho zdravotného dozoru vykonali 577 kontrol v dozorovaných subjektoch v okresoch 
Humenné, Snina a Medzilaborce. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sme sa 
zamerali najmä na subjekty v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce. U týchto 
zamestnávateľov sme vykonali v rámci štátneho zdravotného dozoru 157 previerok. Ďalšou 
oblasťou so zvýšeným dohľadom boli drevovýroby, v ktorých sme v roku 2014 vykonali 41 
previerok. V ostatných prevádzkach zamestnanci oddelenia PPL vykonali v rámci výkonu 
štátneho zdravotného dozoru 379 previerok. 

 
 

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov  
 

Výkon štátneho zdravotného dozoru 
 
V rámci štátneho zdravotného dozoru, vrátanie kontrol vykonaných v súvislosti s vydaním 

záväzných stanovísk, rozhodnutí, bolo vykonaných 701 kontrol, na laboratórne vyšetrenie boli 
odobraté 3 vzorky pitnej vody a 12 vzoriek kozmetických výrobkov. Za zistené nezhody pri 
výkone ŠZD bolo v blokovom konaní uložených 42 pokút v celkovej sume 1695,-€, 
v správnom konaní bolo uložených 9 pokút  v celkovej sume 1980,-€. Zároveň boli uložené 2 
opatrenia na mieste  9 pokynov na odstránenie zistených nedostatkov.  Za nesplnenie pokynu 
bol uplatnený 1x výkon rozhodnutia na splnenie povinností postupným ukladaním pokút 
a bola uložená prvá pokuta v sume 200,-€. 

 
Výkon úradnej kontroly potravín 

 
V rámci výkonu úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 565 kontrol v potravinárskych 

prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania. Okrem plánovaných kontrol bolo 
vykonaných 6 mimoriadnych cielených kontrol vyhlásených hlavným hygienikom Slovenskej 
republiky (2x mimoriadna kontrola zameraná na dodržiavanie požiadaviek a kvalitu jedál 
v ZSS, mimoriadna kontrola zameraná na dodržiavanie požiadaviek v ázijských reštauráciách, 
mimoriadna kontrola zameraná na nebalené zmrzliny a 2x mimoriadna kontrola zariadení 
stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí). Za zistené 
nedostatky bolo v blokovom konaní uložených 130 pokút v celkovej sume 7780,-€, 
v správnom konaní bolo uložených 8 pokút v celkovej sume 4950,-€ a uložených 31 opatrení 
na mieste na odstránenie zistených nedostatkov. 

V rámci plnenia odberu vzoriek potravín na rok 2014 bolo odobratých  a vyšetrených 263 
vzoriek potravín a pokrmov a 2 vzorky predmetov určených na styk s potravinami. 
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Oddelenie hygieny deti a mládeže 
 
Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín         
 

- počet všetkých výkonov (výkon ŠZD, ÚKP, cielené kontroly) 276, z toho 24 kontrol 
v rámci ÚKP a 42 v rámci mimoriadnych cielených úloh. Na odstránenie zistených 
nedostatkov bol vydaný pokyn v prevádzke zariadenia školského stravovania a 3 pokyny 
v prevádzkach predškolského zariadenia. Pri každom výkone ŠZD zabezpečujeme zdravotno-
výchovné aktivity v rámci ochrany zdravia detí a mládeže. V priebehu roka 2014 boli 
poskytované konzultačné, poradenské služby fyzickým a právnickým osobám pri zámeroch 
na úpravu, zriadenie, prevádzkovanie zariadení pre deti a mládež, alebo určenie podmienok 
pre zdravý vývoj detí a mládeže. Celkom bolo uskutočnených 35 konzultácii,  

- počet uložených blokových pokút v zmysle § 29 ods. 1 písm. b), c), d) zákona                      
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (osobná hygiena, potraviny po 
uplynutí DMT resp. DS, nesprávna manipulácia s potravinami), v počte 24 v sume 590,- eur a 
v zmysle § 56 ods. 1 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zák. č. 355/2007 Z. z.“) v počte 3 v sume 60,-eur (prevádzková hygiena) v zariadeniach 
školského stravovania v školských jedálňach, 

- za iný správny delikt (prevádzková hygiena) bola podľa § 57 zák. č. 355/2007 Z. z. 
uložená sankcia v počte 1 v sume 150,- eur v predškolskom zariadení,  

- bol vykonaný odber 5-tich pätíc vzoriek varenej stravy na mikrobiologickú bezpečnosť 
a tiež 6-tich vzoriek varenej stravy na chemické laboratórne vyšetrenie zo zariadení školského 
stravovania pre deti a mládež. Všetky vzorky varenej stravy zodpovedali Potravinovému 
kódexu SR, 

- bol vykonaný odber 4-och pätíc vzoriek riedenej mliečnej výživy na mikrobiologickú 
bezpečnosť, 4-och vzoriek na chemické laboratórne vyšetrenie z DO Humenné a DO Snina.  
Výsledok: mikrobiologicky a chemicky v norme, vo všetkých vyšetrených vzorkách,  

- v rámci plnenia cielených mimoriadnych úloh bolo odobratých 6 vzoriek varenej stravy 
na stanovenie energetickej hodnoty, bielkovín, tukov, cukrov a obsahu soli vzhľadom k OVD. 
Všetky vzorky zodpovedali OVD,  

- bol vykonaný odber 25-tich vzoriek pitnej vody z IVZ v zariadeniach pre deti a mládež,        
12 vzoriek vody vo vyšetrených ukazovateľoch spĺňali limity ustanovené nariadením vlády 
SR č. 354/2006 Z. z. a 13 vzoriek nespĺňalo limity ustanovené nariadením vlády, išlo 
predovšetkým o nesprávnu dezinfekciu vody, 

- podľa potreby zabezpečujeme sledovanie obsahu dusičnanov v pitnej vode v IVZ, ako 
prevenciu pred vznikom dojčenskej dusičnanovej methemoglobinémie. V priebehu roka 2014 
bolo celkom odobratých a vyšetrených 19 vzoriek vody z IVZ. Z uvedeného množstva 8 
vzoriek nezodpovedalo parametrom pre používanie pitnej vody pre dojčatá, preto bolo 
odporúčané používať dojčenskú vodu z obchodnej siete,    

- bol vykonaný odber 18-tich vzoriek piesku z pieskovísk pri MŠ (z toho 3 v rámci plnenia 
cielených mimoriadnych úloh) v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce. Odobraté vzorky 
vyhovovali vyhláške MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
pieskoviská.  
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Oddelenie epidemiológie      
 
Výkon štátneho zdravotného dozoru  

 
V roku 2014 sme realizovali 37 výkonov ŠZD v lôžkových a ambulantných 

zdravotníckych zariadenia v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Z toho 18 výkonov 
ŠZD v ambulantných zariadeniach, 15 výkonov ŠZD na oddeleniach v nemocnici 
v Humennom a v Snine, 1 v špecializovanej nemocnici v odbore otorinolaryngológia 
v Humennom, 1 výkon ŠZD vo firme Panep v Medzilaborciach, 1 v FMC dialýza a 1 výkon 
ŠZD v zariadení na poskytovanie jednodňovej starostlivosti v odbore gynekológia v Snine. 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa zameriavame najmä na dodržiavanie 
hygienicko-epidemiologického režimu. 

V roku 2014 sme vydali osem vyjadrení k projektovým dokumentáciám a päť záväzných 
stanovísk pre zdravotnícke zariadenia. 

 
 

Oddelenie podpory zdravia 
 
Projekt: Zdravé prsia  

Študentky stredných škôl a ženy v produktívnom aj postproduktívnom veku sme zapojili 
do projektu prevencie rakoviny prsníka s názvom „Zdravé prsia“. Základnou myšlienkou 
projektu je odtabuizovanie pojmu „rakovina“, oboznámenie sa s rizikovými faktormi rakoviny 
prsníka a vysvetlenie významu prevencie. Hlavnou časťou projektu je nácvik 
samovyšetrovania prsníkov pomocou didaktického modelu. Na projekte sa v roku 2014 
zúčastnilo 41 študentiek z troch stredných škôl v Humennom a Medzilaborciach a 22 žien 
v postproduktívnom veku.   

 
Projekt: Expozícia ľudskej populácie PCB vo vybraných regiónoch východného 
Slovenska 

Vo vybraných regiónoch Slovenska Slovenskou zdravotníckou univerzita Bratislava 
v spolupráci s RÚVZ realizuje projekt cieľom ktorého je získať údaje o PCB expozícii 
obyvateľstva v 3 okresoch susediacich s regiónom Michalovce (Vranov nad Topľou, 
Humenné a Trebišov) a o aktuálnej expozícii dospelej populácie v okrese Michalovce. 
V trámci uvedeného projektu RÚVZ zabezpečuje spoluprácu medzi Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou a lekármi v regióne, ktorí sa podieľajú na praktickej realizácii 
projektu. 
 

RÚVZ v rámci vlastnej edičnej činnosti vydáva spravodaj Cesta k zdraviu (s frekvenciou 
1x štvrťročne). Tento spravodaj je e-mailom distribuovaný MŠ, ZŠ, SŠ, obecným úradom, 
zdravotníckym aj nezdravotníckym zariadeniam.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Komárne 
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ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
Regionálne priority „Zvýšený štátny zdravotný dozor vo všetkých zariadeniach s ubytovacími 
a regeneračnými službami, monitoring kvality vody na kúpanie na umelých a prírodných 
kúpaliskách“ 

V roku 2014 bola orgánom verejného zdravotníctva venovaná zvýšená pozornosť kontrole 
plnenia  požiadaviek na ochranu verejného zdravia v zariadeniach poskytujúcich  ubytovacie služby, 
regeneračné služby  ako i iné služby starostlivosti o ľudské telo.  

K 31.12.2014 bolo v ubytovacích  zariadeniach regiónu Komárno zabezpečených  49 výkonov 
štátneho zdravotného dozoru, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 62 výkonov štátneho 
zdravotného dozoru. Závažné nedostatky z hľadiska dodržiavania požiadaviek na ochranu verejného 
zdravia  neboli zistené.   
             Zvýšená pozornosť bola tiež venovaná sledovaniu kvality vody na umelých kúpaliskách ako v 
prírodných lokalitách s vodnými plochami.  K 31.12.2014 bolo na umelých kúpaliskách odobratých 
spolu 212 vzoriek vody. Medzné hodnoty mikrobiologických ukazovateľov boli prekročené v  35 
vzorkách, čo predstavuje  16,50 % z odobratých vzoriek. Po zabezpečení nápravných opatrení 
kontrolné odbery spravidla nepotrvrdili pretrvávajúce znečistenie.  K 31.12.2014 bolo v  prevádzkach 
umelých kúaplísk  zabezpečených 39 výkonov štátneho zdravotného dozoru, na základe ktorých ako 
i na  základe výsledkov kvality  vody na umelých kúpaliskách  možno hygienickú úroveň  kúpalísk v 
regióne Komárna   hodnotiť ako vyhovujúcu. 

V regióne Komárno nie sú evidované lokality vyhlásené v zmysle vodného zákona  za vody 
určené na kúpanie. V záujme ochrany zdravia obyvateľov a návštevníkov regiónu Komárno boli 
orgánom verejného zdravotníctva počas letnej kúpacej sezóny 2014 sledované dve prírodné lokality s 
vodnými plochami využívanými na rybolov a  neorganizovanú rekreáciu obyvateľov.  K 31.12.2014 
bolo z vodných plôch odobratých spolu 6 vzoriek s  vyhovujúcou mikrobiologickou kvalitou podľa 
platnej legislatívy. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto vodné plochy nemajú špeciálneho 
prevádzkovateľa,  sú bez príslušného vybavenia, nie sú pravidelne sledované a  nespĺňajú požiadavky  
podľa platnej legislatívy v lokalitách je vyznačený zákaz kúpania, resp. kúpanie nie je povolené.  
     
 
ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE 
 
Regionálne priority - „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)“ 

V rámci vyhodnotenia regionálnej priority „SHR“ sme oslovili obecné a mestské úrady okresu 
za účelom aktualizácie zoznamu aktívnych SHR. Rozoslali sme pozvánky 175 aktívnym samostatne 
hospodáriacim roľníkom za účelom zistenia rozsahu vykonávanej činnosti. Osobného jednania sa 
zúčastnilo 136 SHR.  

V 2. polroku 2014 sme vykonali štátny zdravotný dozor u 3 samostatne hospodáriacich 
roľníkoch. Kde sme vykonali 8 kontrol. Štátny zdravotný dozor zahŕňal spôsob manipulácie 
s agrochemikáliami, zabezpečenie skladov s agrochemikáliami, zabezpečenie OOPP a vykonávanie 
preventívnych prehliadok. Kontrolované subjekty boli zamerané výlučne na rastlinnú výrobu. 

Zistili sme, že aplikácia chemických látok je vykonávaná výlučne vlastnými zamestnancami. 
Aplikácia chemických prípravkov sa najčastejšie vykonávala za použitia modernej poľnohospodárskej 
techniky, ktorej kabína je hermeticky uzatvorená a vetrateľná cez uhlíkový filter. Postrekové súpravy 
sú vybavené nádržami zvlášť na vodu, zvlášť na agrochemikálie a nádržou na miešanie 
agrochemikálií.  Miešanie a dávkovanie postrekovej látky prebieha automaticky a je riadené 
počítačom z kabíny traktora. Postrekovacia súprava je vybavená samočistiacim zariadením, ktoré je 
namontované na postrekovaciu súpravu a po skončení postreku sa nádrž postrekovača automaticky 
naplní čistou vodou a výplachovú vodu vystriekajú priamo na ošetrenú pôdu. Pracovníci prichádzajú 
do kontaktu s výparmi chemických prípravkov krátkodobo pri nalievaní koncentrátu chemickej látky 
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do postrekovača. Postreková tekutina sa pripravuje priamo na poli a koncentrát agrochemikálie sa 
nalieva priamo do nádrže postrekovača. 

Agrochemikálie boli v skladoch uložené podľa druhu a účinku na regáloch a väčšie balenia na 
paletách. Podlahy boli betónové, prirodzené vetranie zabezpečené cez otvárateľné okná a vstupné 
dvere, nútené vetranie zabezpečené ventilátorom. Tečúca voda bola zabezpečená, lekárnička prvej 
pomoc a osobné ochranné pracovné prostriedky boli k dispozícii, pre prípadné vyliatie postrekovej 
tekutiny boli zabezpečené piliny alebo piesok. V sklade sa s agrochemikáliami nemanipuluje, 
vykonáva sa len ich príjem a výdaj. Navzájom reagujúce chemické látky neboli skladované. Prázdne 
obaly boli uskladňované v samostatnom objekte alebo priamo v sklade agrochemikálií vo vyhradenom 
priestore. Ich likvidácia bola vo všetkých prípadoch zmluvne ošetrená oprávnenou firmou.  

O absolvovaných školeniach a inštruktážach zamestnancov sú písomne vedené evidencie. 
Školenie OBP vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik najmenej jedenkrát ročne. Vzdelávanie 
v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov každých 10 rokov vykonáva 
Agroinštitút Nitra. 

Používajú sa výlučne prípravky, ktoré sú povolené v zozname autorizovaných prípravkov na 
ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod. Preventívne 
prehliadky sú vykonávané s ohľadom na vykonávanú prácu. 

Na ochranu zdraviu boli OOPP (respirátor, ochranný odev, rukavice, obuv a ochrana hlavy) 
zabezpečené.  
Záverečné zhodnotenie: 

Záverom možno skonštatovať, že modernizácia technológie sa výrazne pričinila o zlepšenie 
podmienok práce pri vykonávaní postrekových prác a tým pádom sú pracovníci v menšej miere 
vystavení pôsobeniu chemických látok. V skladoch agrochemikálií sme nezaznamenali väčšie 
množstvá agrochemikálií nakoľko agrochemikálie sa nakupujú len v takých množstvách, ktoré sa aj 
spotrebujú. 

K nízkemu počtu vykonaných ŠZD možno uviesť toľko, že väčšina samostatne hospodáriacich 
roľníkov počas osobného jednania uviedla, že aplikáciu chemických látok a s tým súvisiace náležitosti 
si zabezpečuje dodávateľsky (napr. prostredníctvom poľnohospodárskych družstiev). 

V uvedenej úlohe budeme pokračovať aj v priebehu roka 2015. 
 
 

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A KOZMETICKÝCH 
VÝROBKOV 
 
Regionálne priority „Zvýšený štátny zdravotný dozor vo všetkých zariadeniach so stravovacími 
službami s dôrazom na zariadenia, ktoré dominujú počas letnej turistickej sezóny“ 
 Reštaurácie Rýchle občerstvenie 
Počet evidovaných  zariadení 119 85 
Počet plánovaných kontrol na 
r.2014 

117 60 

Vykonané kontroly 183 67 
 
 
K 31.12.2014 bolo vykonaných: 

− 9 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania s penziónom s ubytovacími službami  
− 12 kontrol v zariadeniach s celoročnou prevádzkou s dominanciou počas letnej turistickej 

sezóny (cukrárne s predajom zmrzliny, rýchle občerstvenie pri termálnom kúpalisku) 
− 13 kontrol v prevádzkach umiestnených pri významných turistických trasách okresu 
− 132 kontrol ambulantného predaja počas konania hromadných podujatí.   
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ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
Regionálne priority: „Kontrola pracovísk praktického vyučovania“ 
 

V marci 2014 boli listom vyzvané stredné školy v okrese Komárno, aby nahlásili aktuálny 
zoznam pracovísk praktického vyučovania v ktorých sa v školskom roku 2013/2014 vykonáva 
praktická výuka žiakov.   

Na základe nahlásených údajov bolo vykonaných 34 kontrol na pracoviskách praktického 
vyučovania a 12 kontrol v strediskách praktického vyučovania. Posúdených bolo 14 pracovísk na 
možnosť zriadenia pracoviska praktického vyučovania u fyzických osôb, podnikateľov a právnických 
osôb.  
 
 
ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
 
Regionálne priority: „Odmietanie očkovania“ 
 
 Oddelenie epidemiológie naďalej venovalo zvýšenú pozornosť narastajúcim antivakcinačným 
aktivitám. Všetky lekármi nahlasované prípady boli osobne prejednané a konzultované v rámci 
poradne očkovania (14x). Riešené bolo aj doočkovanie rómskych detí, ktoré sa nedostavili na 
očkovanie, kde zamestnanci oddelenie opakovane vykonali návštevy v rodinách. 
 
 
OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV PROSTREDIA ( NRC pre Vibrionaceae) 
 
Regionálne priority: „Monitoring baktérií z čeľade Vibrionaceae v akvatickej zložke životného 
prostredia a jeho vplyv na verejné zdravie“ 
 
- zabezpečuje základnú a nadstavbovú diagnostiku baktérií z čeľade Vibrionaceae ( Vibrio, 

Plesiomonas, Aeromonas), reidentifikáciu kmeňov vibrií zaslaných z jednotlivých laboratórií SR 
- je pripravené mikrobiologicky diagnostikovať pôvodcu cholery v zmysle Rozhodnutí Európskej 

Komisie č. 2002/253/ES a 2003/534/ES  
- cielené vyšetrovanie komunálnych , povrchových a odpadových vôd so zameraním na izoláciu 

baktérií z čeľade Vibrionaceae.  
- vykonávanie metodickej konzultačnej a odbornej činnosti. NRC vykonalo v roku 2014 -  45 

konzultácií. 
- spolupracuje s inštitúciami a laboratóriami, ktoré sa zaoberajú rovnakou alebo príbuznou 

problematikou na  medzinárodnej a celoslovenskej úrovni.  
- NRC pre Vibrionaceae je zaradené do laboratórneho systému Európskeho centra pre kontrolu 

chorôb – ECDC Štockholm s úlohou diagnostikovať pôvodcu cholery 
-   zabezpečuje  Monitoring baktérií z čeľade Vibrionaceae v akvatickej zložke životného     
     prostredia a jeho vplyv na verejné zdravie.  
 

V roku 2014 sme vyšetrili 90 vzoriek povrchových vôd štrkoviskových jazier /Apáli, Kava, 
Bohatá /. Z uvedených vzoriek bolo izolovaných 136 kmeňov baktérií z čeľade Vibrionaceae- 44 
kmeňov Vibrio cholerae non O1, 79 kmeňov Aeromonas sp. a 13 kmeňov Plesiomonas shigelloides. 
Úlohy sú plnené priebežne. 
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ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA 
 
Regionálne priority: „Projekt prevencie kolorektálneho karcinómu“ 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Oddelenie podpory zdravia 
v spolupráci s gastroenterológom – odborníkom na problematiku ochorení tráviaceho traktu plánuje 
realizovať projekt pod názvom „Prevencia kolorektálneho karcinómu“. Projekt je zameraný na 
prevenciu a včasný záchyt kolorektálneho karcinómu v spoločnosti, čo vedie k zníženiu počtu trvalých 
následkov a invalidizácie jednotlivcov, zlepšuje ich zaradenie v spoločnosti, čo v konečnom dôsledku 
zlepšuje kvalitu ich života a znižuje náklady na liečbu. 
V prvom polroku 2014 prebiehala prípravná fáza, vypracované boli informačné letáky   o prevencii 
kolorektálneho karcinómu. 
V priebehu roku 2014 bola zabezpečená v rámci výjazdov distribúcia letákov a krátka edukácia 
záujemcov.  
 Na tému „Zdravá výživa a prevencia kolorektálneho karcinómu“  bolo odprednášaných 8 prednášok 
pre žiakov 234 žiakov  ZŠ a 6 prednášok pre 128 žiakov SŠ. 
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• Odbor epidemiológie 
 
Názov priority: Udržanie vysokej zaočkovanosti detí v rámci povinného pravidelného             

očkovania detí a dospelých a riešenie odmietania povinného očkovania. 
 
Vyhodnotenie za rok 2014: 

• Počas celého roku bol vykonávaný monitoring ochorení preventabilných 
očkovaním, vrátane sledovania ich laboratórnej diagnostiky. V  sledovanom období 
boli z ochorení proti ktorým sa vykonáva pravidelné povinné očkovanie zaznamenané 
ochorenia na pertussis, parotitídu a v dvoch prípadoch bolo vyslovené podozrenie na 
osýpky.  
V prípade ochorení na pertussis bolo spolu zaznamenaných 26 ochorení: v okr. 

Košice I- IV 17 a v okr.  Košice okolie  9 ochorení. Prípady boli laboratórne potvrdené vo 
vekových skupinách: 1-4 roč.= 1x, 5-9 roč. = 1x, 10-14 roč.=1x, 15-19r.=12x, 20-24 
roč.=2x, 35-44 roč.=2x, 45-54 roč. = 1x a 55-64roč.=6x. V 16 prípadoch boli chorí riadne 
zaočkovaní a v 9 prípadoch sa údaj o očkovaní nepodarilo zistiť. V jednom prípade dieťa 
nebolo očkované z dôvodu odmietnutia zo strany zákonných zástupcov.  

V sledovanom období bolo nahlásených 120 ochorení na parotitídu: v okr. Košice I 4  
a v okr.  Košice okolie 116 ochorení (v obci Kecerovce  82, Sokoľany 19, Rankovce 8, 
Boliarov 5, po jednom prípade hlásila obec Opiná a Haniska). Ochorenia sa vyskytli vo 
vekových skupinách: 0 roč. =1x, 1-4 roč.=4x, 5-9 roč.= 50x, 10-14 roč.=39x, 15-
19roč.=18x, 20-24 roč.=6x a 25-34 roč.=2x.  Očkovací status: 59 detí bolo očkovaných 1 
dávkou, 57 chorých bolo očkovaných 2 dávkami vakcíny, v dvoch prípadoch neboli detí 
očkované pre vek a pre posun v očkovaní a v dvoch prípadoch údaj o očkovaní nebol 
k dispozícii. V 25 prípadoch bolo ochorenie potvrdené na základe laboratórneho 
vyšetrenia a klinického obrazu. Ostatných 95 ochorení bolo potvrdených na základe 
klinických príznakov a epidemiologickej súvislosti. Hlásené boli 3 komplikácie – 2x 
pankreatitída a 1x meningitída.      
 V dvoch prípadoch bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie susp. ochorenia na 
osýpky u 50 ročnej pacientky hospitalizovanej na Klinike hematológie a onkohematológie 
v UNLP Košice a u 43 ročného pacienta hospitalizovaného na Klinike neurológie v UNLP 
Košice. Výsledky laboratórnych  vyšetrení z NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu na 
ÚVZ SR vylúčilo akútne ochorenie na osýpky. V obidvoch prípadoch išlo o abnormálnu 
reakciu séra podmienenú základnou onkologickou diagnózou pacientov.      

    
Kontrola očkovania: Výsledky zaočkovanosti k 31.8.2014 pri všetkých druhoch 

povinného  pravidelného očkovania sú oproti roku 2013 menej priaznivé. Vo 
všetkých okresoch Košice I-IV došlo k poklesu zaočkovanosti pod 95 %,  zaočkovanosť 
sa pohybovala od 86,6 - 97,8 % a v okr. Košice okolie od 97,1 - 99,0 %. Na znížení 
zaočkovanosti sa podieľal predovšetkým: 
-  vysoký počet odmietaní povinného pravidelného očkovania detí, ktoré dosiahli určený 
vek zo strany zákonných zástupcov, príčinou je spochybňovanie významu očkovania 
v rámci agresívnych antivakcinačných aktivít zameraných cielene na rodičov detí a na 
budúcich rodičov, 

-  chyba malých čísiel vo vybraných pediatrických obvodoch, 
-  dlhodobý pobyt v zahraničí,  
-  migrácia obyvateľov minoritnej skupiny bez udania adresy. 
 

Priebežne sa vykonávalo vzdelávanie zdravotníckeho personálu i rodičov o význame 
očkovania, závažnosti ochorení proti ktorým sa vykonáva očkovanie vzhľadom na zvyšujúce 
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sa antivakcinačné aktivity. V rámci Poradenského centra ochrany a podpory zdravia Poradňu 
očkovania navštívilo 121 osôb a riešilo sa 75 prípadov odmietnutia povinného pravidelného 
očkovania detí ktoré dosiahli určený vek zo strany zákonných zástupcov. Dvaja zamestnanci 
odboru epidemiológie sa zúčastnili odborného podujatia Škola vakcinológie IV, ktorý 
organizovala SEVS a SZU Bratislava a súčasťou ktorého bol aj mediálny tréning - príprava 
argumentov, riešenie praktických úloh a nácvik vystupovania v prípadoch odmietania 
očkovania.  
 
 

• Odbor hygieny detí a mládeže: 
 

Názov priority: Stravovanie detí a mládeže 
Sledovanie požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia na používanie                 
chemických látok na školách   

Vyhodnotenie za rok  2014: 
• Pracovníci odboru HDM sa celoročne zameriavali hlavne na  metodickú a edukačnú 

činnosť pracovníkov školských stravovacích zariadení. Zúčastňovali  sa porád a 
školiacich podujatí, ktorých hlavnou náplňou bola problematika školského stravovania. 
Štátny zdravotný dozor je vykonávaný v týchto zariadeniach cielene, a to v rámci 
mimoriadnych kontrol stanovených ÚVZ SR, ale aj v rámci riešenia nedostatkov 
v konkrétnych zariadeniach. Vykonávaná  bola  v rámci kontrol aj edukačná 
a metodická činnosť, pričom bola zameriavaná hlavne na zavedenie a vnútornú kontrolu 
správnej výrobnej praxe vrátane dodržiavania zásad HACCP a sanitačných režimov.    

• V prvom polroku roku 2014 bolo zameranie na prácu s chemickými faktormi v školách, 
a to jednak v rámci vyučovania chémie, ale aj pri používaní chemických látok počas 
upratovania a údržby na školách a v školských zariadeniach. Tieto práce môžu, hlavne 
pri nedodržaní preventívnych opatrení, predstavovať značné riziko poškodenia zdravia , 
a to nie len pre zamestnancov  ale aj pre samotných žiakov a študentov. Pri 
odsúhlasovaní  PP  predmetných zariadení bolo požadované, aby súčasťou  PP  bola aj 
časť, ktorá posúdi riziko pri prácach s chemickými faktormi  používanými v 
zariadeniach a zároveň o ďalšiu časť PP, ktorá rieši ochranné a preventívne opatrenia 
pre prácu v expozícií chemickým faktorom. Novelizáciou zákona č.355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov došlo k zásadným zmenám práve v oblasti 
ochrany a podpory zdravia pri práci, takže naše úsilie bolo od 01.08.2014 podporené aj 
legislatívne. Prijaté legislatívne zmeny  uzákonili  nami požadované preventívne 
opatrenia aj v školských zariadeniach, čím sa stali  právnou normou.  
  

• Odbor hygieny výživy: 
  
Názov priority: Výkon štátneho zdravotného dozoru a hodnotenie zdravotných rizík 

najmä z expozície chemickým látkam   z potravín. 
 
Vyhodnotenie za rok 2014: 

• Zamestnanci odboru hygieny výživy  v roku 2014 vykonávali štátny zdravotný dozor 
a úradnú kontrolu potravín podľa Plánu úradnej kontroly orgánov verejného 
zdravotníctva v SR,  na dozorovanom území s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany verejného zdravia ľudí. Za účelom ochrany zdravia ľudí,  minimalizovania 
ohrozenia zdravia konzumentov, zlepšenia podmienok na výrobu, prípravu 
a podávanie pokrmov a nápojov  a predávaných potravín,   boli pri   zistení  neplnenia 
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povinností  prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkární      ukladané opatrenia na 
mieste,    blokové pokuty,  pokyny na odstránenie nedostatkov a sankcie.   Uloženými  
opatreniami sa v roku 2014 zvýšila ich hygienická úroveň a znížilo sa riziko možnej 
kontaminácie, preto hodnotíme výkon ŠZD a ÚKP v roku 2014 za efektívny.  
 
V rámci posilňovania  prevencie neprenosných ochorení súvisiacich  s výživou  bol  aj 
v roku 2014 realizovaný monitoring a hodnotenie  zdravotného stavu obyvateľov  a to:  
- sledovaním  a hodnotením výživového stavu vybraných vekových skupín 

dospelej populácie, sledovaním stravovacích zvyklostí a životného štýlu 80-tich 
ľahkopracujúcich mužov a žien v dvoch vekových kategóriách (od 19 do 35 rokov 
a od 36 do 59 rokov), monitoringu biochemických (HDL, LDL, celkový 
cholesterol, glukóza, triacylglyceroly) a somatometrických  ukazovateľov (váha, 
výška, obvod pásu, obvod bokov, BMI , WHR, systolický a diastolický krvný 
tlak). 

- monitoring príjmu jódu monitorovaním obsahu jódu v kuchynskej soli 
predávanej v distribučnej sieti na dozorovanom  území a odberom vzoriek moču 
dospelej populácie na laboratórne vyšetrenia  s cieľom zistenia jodúrie.  

- monitoring spotreby vybraných prídavných látok a aróm v potravinách 
získavaním údajov o spotrebe prídavných chemických konzervačných látok:  
kyseliny sorbovej a  kyseliny benzoovej  a náhradných sladidiel  cyklamátov 
z dotazníkov respondentov (20 v dvoch vekových kategóriách mužov a žien ) 
odberom dvoch vzoriek potravín s ich obsahom, ktorých spotreba bola 
v dotazníkoch najčastejšia, za účelom porovnania ich príjmu zo stanoveným 
prijateľným denným príjmom (ADI).  

Zároveň boli priebežne spracovávané v informačnom systéme RÚVZ v SR odboru HV 
a EFSA výsledky obsahu kontaminantov a prídavných látok v skúšaných potravinách.  
 

 
• Odbor hygieny životného prostredia: 

 
Názov priority: 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.  

Vyhodnotenie za rok  2014: 
 

• V dňoch 18. 03. 2014 – 20. 03. 2014 a 25. 03. 2014  - 26. 03. 2014 bol vykonaný 
cielený štátny zdravotný dozor, zameraný na kontrolu kvality vody na kúpanie 
v hydromasážnych a ochladzovacích bazénoch (s recirkuláciou, ale aj bez recirkulácie 
vody) a na dodržiavanie zásad prevádzkovej hygieny v relaxačných zariadeniach na 
území okresu Košice – mesto  a Košice - okolie.  

 
      Cieľom stanovenej úlohy bolo: 
• Prekontrolovať činnosť v týchto zariadeniach počas popoludňajších a najmä večerných 

hodín, s dôrazom na: 
-  odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon epidemiologicky závažných činností,  
-  vedenie prevádzkovej dokumentácie,  
-  meranie parametrov kvality vody (pH, voľný chlór, viazaný chlór, teplota vody, 
priehľadnosť vody) a ich evidenciu,  
-  vybavenie lekárničky prvej pomoci  
-  dodržiavanie zákona na ochranu nefajčiarov    
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• Odobrať vzorky vody na kúpanie počas večerných hodín, kedy sú zariadenia 
najvyťaženejšie a vykonať ich laboratórne analýzy 

• Porovnať, či sú rozdiely v kvalite vody na kúpanie odobratej v rámci pravidelnej 
preventívnej   
      kontroly kvality vody a v rámci námatkového cieleného ŠZD  
• Zistiť, aká je kvalita vody v ochladzovacích bazénoch bez recirkulácie vody  
             
            Cielený ŠZD trval 5 dní a zúčastnilo sa ho 5 pracovníkov odboru HŽP. Zariadenia boli 
zadelené do skupín tak, aby sa čo najviac znížilo  riziko  vzájomnej informovanosti 
prevádzkovateľov zariadení a zároveň aby boli čo najekonomickejšie a najefektívnejšie 
využité finančné prostriedky úradu a nariadená práca nadčas. 1. deň  boli  prekontrolované  
všetky hotely s bazénmi s re-cirkuláciou vody (v MČ  Košice–Staré mesto - HILTON, 
BRISTOL,GOLDEN ROYAL, AMBASSADOR, YASMIN, HRADBOVÁ). 2. deň boli prekontrolované  
ďalšie hotely a zariadenia s ochladzovacími bazénmi s recirkuláciou vody (BANKOV, 
JAHODNÁ, SAUNA ZULU, SAUNA FURČIANSKA ZÁHRA-DA, SAUNA  LA VITA), 3. deň wellness 
prevádzky a sauny  (CITY WELLNESS, SAUNA FLIPER,  WOMEN´S WORLD WELNESS, 
WELLNESS  LESANKA), 4. deň  wellness zariadenia v okrese Košice - okolie (WELLNESS 
Kúpele ŠTOS, WELLNESS ZLATÁ IDKA, SAUNA MOLDAVA NAD BODVOU)a 5 deň. zvyšné 
wellnes a sauny (Wellness KECHNEC, Sauna AHA FIT, Sauna PALMA, RÍMSKE kúpele 
S.P.Q.R,  WELLNESS  FORMA  CLUB). Cielený výkon ŠZD  a odbery vzoriek vôd boli 
vykonané v čase od 16,30 do 22,30 hod. 

 
 
      VÝSLEDKY CIELENÉHO ŠZD  

Celkový 
 počet  

prekontrolo-
vaných 

zariadení:  

Počet zaria-
dení, v kt. 

boli zistené 
nedostatky 

prevádzkové- 
ho harakteru 

Počet zariade-
ní, v kt. bol 

 porušený zá-
kon  o ochrane 

nefajčiarov 

Celkový po-
čet 

odobratých 
vzoriek  vôd 
na kúpanie 

Počet vzoriek  
s nevyhovujúcou 
 kvalitou vody na 

kúpanie  

Percento vzoriek   
s nevyhovujúcou 
kvalitou vody na 

kúpanie 

Počet začatých 
správnych 

konaní / pokuty 
v celkovej sume 

v eurách  

23 5  0 31  17 54,83  9 / 2600  

     
 VYHODNOTENIE KVALITY VODY v mikrobiologických ukazovateľoch 

Ukazovateľ Symbol Počet vyšetre- 
ných vzoriek 

Počet vzoriek s 
prekročenou MH  

% vzoriek s prekro-   
čenou MH  

Najvyššia zistená 
hodnota  

Escher. coli EC 31 0 0 pod MH  
Črevné 

enterokoky EK  31 1 3,22 100 KTJ/100 ml 
 MH  10 KTJ/100 ml

Pseudomonas 
aeruginosa PA 31 2 6,4 7 KTJ/100 ml 

MH 1 KTJ/100 ml 
Staphylococcus 

aureus SA 31 4 12,9 63 KTJ/100 ml 
MH 1 KTJ/100 ml 

Kultivovateľné 
mikr. pri ±36°C   31 10 32,25 300 KTJ/1 ml 

MH  100 KTJ/1 ml 
Producenty PD 31 0 0 pod MH  

Konzumenty KZ  31 0 0 pod MH  
 
 
 
VYHODNOTENIE KVALITY VODY vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch 

72



Ukazovateľ Symbol Počet vyšetre- 
ných vzoriek 

Počet vzoriek  
s prekročenou MH 

% vzoriek s prekro-
čenou MH  

Najvyššia zistená 
hodnota  

Priehľadnosť vody PR 31 0 0 

Reakcia vody pH 31 8 25,8 
6,25  -  8,34 

(MH 6,5 -7,8, 
resp . do 9,5) 

Teplota vody T 31 0 0 
Chemická spotreba 

kyslíka 
manganistanom 

CHSK
Mn

 31 3 9,6 4,42 mg/l 
(MH 3,0 mg/l) 

Voľný chlór Cl
2
 31 1 3,22 

1,1 mg/l 
(MH 0,6 – resp.1 

mg/l) 

Viazaný chlór Cl
2
 31 9 29,03 0,68 mg/l 

(MH 0,3 mg/l) 
 

 ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE CIELENÉHO ŠZD 
1. V  dodržiavaní podmienok prevádzky a v prevádzkovej hygiene neboli počas výkonu 

cieleného ŠZD zistené závažné hygienické nedostatky, resp. významné rozdiely oproti 
skutočnostiam, zisťovaným pri výkone bežného ŠZD. 

2. Relaxačné zariadenia, určené len pre ubytovaných  hostí, boli v čase kontroly bez 
obsluhy. Následne bolo s ich prevádzkovateľmi dohodnuté, že počas prevádzkových 
hodín bude v zariadení prítomná osoba s príslušnou odbornou spôsobilosťou.   

3. Významné rozdiely boli  zistené v kvalite vody na kúpanie. Kým predkladané 
výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody takmer vždy preukazujú vyhovujúcu 
kvalitu vody,  laboratórne analýzy vzoriek vôd odobratých počas cieleného ŠZD  
potvrdili až  54,83%   závadnosť vzoriek (do tohto počtu nie sú započítané 
nevyhovujúce vzorky odobraté z ochladzovacích bazénov bez recirkulácie vody, 
u ktorých sa nevykonáva prevádzková kontrola kvality vody na kúpanie) 

4. Nevyhovujúca  kvalita vody  na kúpanie bola zisťovaná hlavne v ochladzovacích 
bazénoch bez recirkulácie vody. Táto skutočnosť poukazuje na to, že tieto bazény 
nie sú prevádzkované tak, ako určuje vyhláška (celý objem vody vypustený denne, 
počas prevádzky zabezpečený prívod čistej vody zo zdroja vody a odtok vody 
z hladiny bazénu do kanalizácie). Počas výkonu bežného ŠZD, ale aj tohto cieleného 
ŠZD, sa však tento predpoklad veľmi ťažko dokazuje. 

 
 
Názov priority:  Výkon ŠZD vo vodohospodárskych objektoch na území mesta Košice  
 
Vyhodnotenie za rok  2014: 
 

• V mesiacoch október a november 2014 boli zamestnancami odboru HŽP v rámci 
výkonu cieleného ŠZD vykonané kontroly vodohospodárskych objektov skupinového 
vodovodu Košice, ktoré sa nachádzajú na území mesta Košice. Išlo 
o vodohospodárske objekty tzv. rozdeľovacie objekty (RO), vodojemy (VDJ) a 
chlórovne v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS a. s., závod 
Košice), ktorá je prevádzkovateľom tohoto skupinového vodovodu Košice.  

Dňa 16.10.2014 bol vykonaný ŠZD vodohospodárskych objektov: 
1) VDJ „T0“ – Ťahanovce 
2) VDJ „T1“ – Ťahanovce 
3) VDJ „T2“ – Ťahanovce 
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4) VDJ „T3“ – Ťahanovce 
5) Chlórovňa – Ťahanovce 
6) VDJ „F1“ – Furča 
7) VDJ „F2“ – Furča 
8) VDJ „F3“ – Furča 
9) VDJ „F4“ – Furča 

Dňa 31.10.2014 bol vykonaný ŠZD vodohospodárskych objektov: 
10) VDJ Poľov 
11) VDJ Lorinčík 
12) RO Červený rak III 
13) Chlórovňa Červený rak III 
14) VDJ Červený rak III – novy 
15) VDJ Červený rak III – starý 
16) RO Červený rak II 
17) VDJ Červený rak II – nový 
18) VDJ Červený rak II – starý 
19) RO Červený rak I 
20) Chlórovňa Červený rak I 
21) VDJ Červený rak I 
22) VDJ „Z-III“ – KVP 
23) VDJ „Z-I“ 

Dňa 28.11.2014 bol vykonaný ŠZD vodohospodárskych objektov: 
24) VDJ „Kalvária - I“ 
25) VDJ „Kalvária - II“ 
26) VDJ „Terasa – nový FNLP“ 
27) VDJ „Terasa – starý Sever“ 
28) RO Terasa 
29) VDJ „Podhradová I - dolný“ 
30) RO + ČS Podhradová 
31) VDJ „Podhradová  - starý“ 
32) VDJ „Podhradová II - horný“ 
33) VDJ „Bankov I - horný“ 
34) VDJ „Bankov II - dolný 
 

 Záver :  
 Pri výkone štátneho zdravotného dozoru u jednotlivých objektov boli zistené najmä 
tieto stavebné a technické nedostatky: zatekajúce strechy, plesnivé, poškodené a opadané 
vnútorné či vonkajšie omietky, skorodované potrubia a armatúry, chýbajúce sieťky na oknách 
proti hmyzu a hlodavcom. 
 Pri kontrole ochranných pásiem vodohospodárskych objektov neboli zistené 
nedostatky, prevádzková kontrola kvality vody je zo strany prevádzkovateľa dobre 
zabezpečená, všetci pracovníci majú odbornú spôsobilosť. 
 Zistené nedostatky boli popísané v zápisniciach z výkonu ŠZD, ku každému zvlášť 
v konkrétných objektoch podal prevádzkovateľ písomné vyjadrenia s uvedením termínov 
nápravných opatrení. Ich odstránenie bude skontrolované v jarných mesiacoch r. 2015. 
 

• Odbor preventívneho pracovného lekárstva: 
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Názov priority: Kontrola expozície zamestnancov chemickým faktorom v súvislosti so 
zmenami klasifikácie na základe zmien v chemickej legislatíve v 
poslednom období.  

 
Vyhodnotenie za rok 2014: 

• V sledovanom období sme sa v rámci posudzovania prevádzkových poriadkov pre 
prácu v expozícii chemických faktorov, stanovísk k týmto prevádzkovým poriadkom 
pre iné odbory, pri predkladaní posudkov o riziku v návrhoch na zaradenie 
pracovných činností do kategórie rizikových prác ako aj pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru v prevádzkach, v ktorých sa používajú, resp. vznikajú chemické 
faktory v pracovnom procese, zamerali prednostne na faktory, ktoré sú klasifikované 
ako veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi, na karcinogény,  mutagény, 
reprodukčne toxické látky a látky narúšajúce endokrinný systém.  

Spolu bolo posúdených 159 prevádzkových poriadkov (I. polrok – 73, II. polrok – 86), 
z toho 2 x boli zamestnávatelia upozornení na používanie reprodukčne toxických látok 
a látok narúšajúcich endokrinný systém.   
K 31. 12. 2014 evidujeme  v  3. a 4. kategórii práce v expozícii chemickým faktorom 
spolu 6291 zamestnancov, z toho 386 žien. V expozícii karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom evidujeme v 3. a 4. kategórii 901 zamestnancov, z toho 232 žien. V expozícii 
reprodukčne toxickým látkam je evidovaných v 3. a 4. kategórii spolu 
274 zamestnancov, z toho 147 žien, pričom v  3. kategórii je evidovaných spolu 256 
zamestnancov, z toho 147 žien a  v  4. kategórii 18 zamestnancov,  z toho 0 žien. V 
expozícii veľmi toxickým látkam a zmesiam a toxickým látkam a zmesiam evidujeme 
v 3. a 4. kategórii 255 zamestnancov, z toho 57 žien (ženy sú zaradené do 3. kategórie 
v expozícii TLaZ). (zdroj ASTR). 
V rámci výkonu ŠZD bolo vykonaných 178 kontrol na pracoviskách, kde sú 
zamestnanci exponovaní chemickým faktorom. Dozor bol zameraný na kontrolu 
plnenia opatrení na zníženie expozície zamestnancov chemickým faktorom, na 
vedenie záznamov o expozícii, vedenie zoznamov exponovaných zamestnancov, 
školenie a informovanie zamestnancov. 17 kontrol bolo zameraných na kontrolu 
plnenia opatrení na ochranu zdravia pri práci s veľmi toxickými a toxickými látkami 
a zmesami. Išlo o laboratórne a vedecko-výskumné pracoviská, a to Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, kde boli 
vykonané 3 kontroly a to v laboratóriu odpadových vôd v Kokšov – Bakši, 
v laboratóriu pitných vôd na Bukovci a v ŠLV v Kokšov – Bakši. Štátny zdravotný 
dozor bol vykonaný aj v ústavoch Slovenskej akadémie vied, konkrétne Ústav 
experimentálnej fyziky, Ústav geotechniky a Ústav materiálového výskumu. Ďalšie 
kontroly boli realizované na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach 
a v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Teplárne Košice.  
Z priemyselných prevádzok boli podmienky používania a skladovania veľmi 
toxických látok a zmesí preverované v spoločnostiach GALVANIC SERVICE s. r. o., 
kde sa pri elektrolytickom pokovovaní používa chlorid nikelnatý, ktorý je zároveň 
chemickým karcinogénom, ďalej v spoločnosti NEO SLOVAK a. s., kde sa používa 
veľmi toxická látka a zároveň karcinogén oxid chrómový a v spoločnosti EUROCAST 
Košice, s. r.o.,  kde sa na výrobu formovacích zmesí používa furánová živica. 
V spoločnosti U. S. Steel Košice – Labortest s. r. o. bol v súvislosti s používaním 
veľmi toxických látok a zmesí vykonaný štátny zdravotný dozor na 3 prevádzkach, 
a to v Laboratóriu Koksovne, Laboratóriu Studená valcovňa a Kvantometrickom 
laboratóriu. V spol. U. S. Steel Košice, s.r.o. sa  veľmi toxické látky a zmesi používajú 
v prevádzke ČOV – vodné hospodárstvo na DZ Energetika. 
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V sledovanom období bolo vydaných spolu 43 osvedčení, z toho 41 na prácu s veľmi 
toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (ďalej VTLaZ a TLaZ) 
a 2 osvedčenia na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na 
prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. 
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s VTLaZ a TLaZ zasadala 1x 
a preskúšala 4 záujemcov.  
V sledovanom období bolo vydaných 7 rozhodnutí (I. polrok – 3, II. polrok – 4) na 
činnosti spojené s používaním, manipuláciou a skladovaním chemických 
karcinogénov a mutagénov, a to pre spoločnosť FRANCHI & KIM Slovakia, spol. 
s r. o., Stawi, s. r. o., Holcim (Slovensko) a. s., TPA s. r. o., Ústav experimentálnej 
fyziky SAV a spoločnosť USS Košice, s. r. o.   

• ŠZD zameraný na kontrolu expozície zamestnancov KaMF bol vykonaný celkom na 
35 pracoviskách, z toho na 22 pracoviskách, kde sú zaradené práce do 3. a 4. 
kategórie. Kontrolované boli rozhodnutia na činnosti spojené 
s používaním, manipuláciou a skladovaním KaMF, a u tých, ktoré boli zároveň  
klasifikované ako veľmi toxické látky a zmesi aj na špecifické podmienky a spôsob 
skladovania a na odbornú spôsobilosť. Ďalej boli kontrolované opatrenia na vylúčenie 
alebo obmedzenie rizika, t. j. nahradenie používaných KaMF, technologické alebo 
stavebné úpravy. Ďalej bola kontrolovaná evidencia o zamestnancoch exponovaných 
konkrétnym KaMF. Na rizikových pracoviskách, na vysokých školách a výskumných 
pracoviskách bolo kontrolované vymedzenie a označenie kontrolovaného pásma, 
vrátane značky o zákaze fajčenia. Zároveň boli použité aj kontrolné listy 
informovanosti zamestnancov v počte 50.  

Na  laboratórnych pracoviskách, kde sú práce s KaMF zaradené do 2. kategórie bolo 
pri ŠZD, konkrétne v spoločnosti TEKO a. s. zistené, že v Akreditovanom skúšobnom 
laboratóriu sa prestal používať dvojchróman draselný a chróman draselný. V Ústave 
experimenálnej fyziky SAV, Ústave geotechniky SAV a Ústave materiálového výskumu 
SAV bolo zistené, že zamestnávateľ pri objednávaní chemických látok v rámci nových 
experimentov uprednostňuje  chemické faktory, ktoré nie sú klasifikované ako KaMF.  

V júni 2014 bol na Technickej univerzite v Košiciach vykonaný ŠZD v súvislosti 
s prešetrovaním podozrenia na chorobu z povolania z expozície KaMF u zamestnanca 
Hutníckej fakulty. Dozor bol zameraný na kontrolu plnenia povinností v súlade 
s vydaným rozhodnutím na činnosti spojené s manipuláciou a skladovaním  KaMF na 
laboratórnych pracoviskách Hutníckej fakulty. Súčasťou dozoru bola aj kontrola vedenia 
evidencie exponovaných zamestnancov konkrétnym karcinogénom a mutagénom, 
vymedzenie kontrolovaného pásma pre študentov, spôsob skladovania a odborná 
spôsobilosť. Pri kontrole boli zistené nedostatky vo vedení evidencie a skladovaní KaMF, 
ktoré boli v určenom termíne odstránené, čo bolo pri výkone ŠZD dňa 10. 12. 2014 
overené. Zamestnávateľ Hutnícka fakulta TU vypracoval a predložil plán likvidácie 
nepoužívaných CHF  na pracoviskách na roky 2015 až 2018.   

Dňa 03. 12. 2014 došlo k neočakávanej udalosti v NZZ – Laboratóriu patologickej 
anatómie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti HIS – DG  s.r.o. (ďalej len spoločnosť) 
na Gorkého 8 v Košiciach. Pri kvantitatívnom zisťovaní formaldehydu v pracovnom 
prostredí bioptického oddelenia, konkrétne v miestnosti príjmu materiálu, excidačnej 
miestnosti a miestnosti na vyraďovanie biologického materiálu bol prekročený NPEL 
priemerný pri stacionárnych a osobných odberoch. Na základe vyššie uvedeného bola dňa 
15. 12. 2014 spísaná zápisnica o opatreniach podľa § 55 ods. 2 písm. g) zákona č. 
355/2007 Z. z., ktorou bolo nariadené uzatvorenie časti bioptického oddelenia, a to 
miestnosti príjmu materiálu, excidačnej miestnosti a miestnosti  na vyraďovanie 
biologického materiálu. Dňa 17. 12. 2014 bola vykonaná opakovaná objektivizácia 
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formaldehydu v pracovnom prostredí, na základe výsledkov ktorej bola dňa 22. 12. 2014 
doručená žiadosť spoločnosti o opätovné uvedenie časti bioptického oddelenia do 
prevádzky. Na pracovisku boli vykonané účinné technické a organizačné opatrenia, na 
základe ktorých došlo k zníženiu koncentrácii formaldehydu na podlimitné hodnoty, 
preto boli zápisnicou zo dňa 22. 12. 2014 nariadenia o zákaze činnosti odvolané.   

 
 

• Odbor podpory zdravia: 
 
Názov priority: 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.  

Vyhodnotenie za  rok 2014: 
 
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. 
 
 V súvislosti so stanovenou prioritou sme v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou, a. s., krajskou pobočkou v Košiciach, v roku 2014 uskutočnili 14 spoločných 
akcií mobilnej Poradne zdravia s konaním na 12 miestach (menovite: Allianz Slovenská 
poisťovňa, a. s., pobočka Košice; Skanska SK, a. s. – oblasť Technológie Košice; Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., 
krajská pobočka Košice; Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach; U. S. Steel 
Košice, s. s r. o., Vstupný areál U. S. Steel; Magistrát mesta Košice; Getrag Ford 
Transmissions Slovakia, s. s r. o., Kechnec; Harmónia – Domov sociálnych služieb, 
zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Strážske; Úrad Košického 
samosprávneho kraja; GEFCO Slovakia, s. s r. o., pobočka Kechnec; Východoslovenská 
energetika Holding, a. s.). Dominovala orientácia na klientelu najmä v produktívnom veku 
z rôznych profesií. Pri niektorých aktivitách bola súčasne oslovená aj široká verejnosť. 
Klientom boli poskytnuté služby zahrňujúce individuálnu konzultáciu v otázkach ozdravenia 
spôsobu života, meranie celkového cholesterolu, tlaku krvi, pulzu, výpočet BMI, WHR, 
percenta telesného tuku a u fajčiarov poradenstvo na odvykanie od fajčenia. Na realizovaných 
akciách bolo prostredníctvom mobilnej Poradne zdravia intervenovaných spolu 896 klientov, 
toho 266 mužov a 630 žien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Odbor lekárskej mikrobiológie: 
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Názov priority: 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.  

 
Vyhodnotenie za rok 2014: 

• Systém práce pri riešení tejto úlohy spočíva v dodržiavaní vypracovaného časového 
harmonogramu odberu odpadových vôd, ich zaslanie do virologického laboratória 
RÚVZ Košice (v týždenných intervaloch z dvoch okresov), následné spracovanie 
a laboratórne vyšetrenie na výskyt poliovírusov a iných enterálnych vírusov. 

• Počet odobratých vzoriek odpadových vôd v roku 2014 bol 83, čo po opracovaní 
metódou dvojfázovej separácie – spodná fáza (SF), interfáza (IF),  predstavuje 
celkovo 166 vzoriek.  

V troch vzorkách bolo kultivačné vyšetrenie pozitívne: 1x Coxsackievírus B 4, 2x 
Coxsackievírus B 5:  
- ČOV Michalovce, odber: 7.6.2014:  

spodná fáza (SF): Coxsackievírus B 4,  interfáza (IF): Coxsackievírus B 5 
- ČOV Michalovce, odber: 7.10.2014:  

spodná fáza (SF): Coxsackievírus B 5,  interfáza (IF): negat. 
Dve vzorky odpadových vôd ešte nemajú ukončené vyšetrovanie. 

• V hodnotenom období sme vyšetrili 451 klinických materiálov na prítomnosť 
enterovírusov. Pozitívnych bolo 10 stolíc od  9 pacientov  (1x Coxsackievírus B 5, 1x 
Echovírus 14, 2x Echovírus 20, 1x Echovírus 25, 3x Echovírus 30, 2x non-polio 
enterovírus) s rôznymi diagnózami (A-09, A-87, G-00, G-02, G- 03, G-96, K-30).  

 Izolované vírusy boli potvrdené a identifikované v NRC pre poliomyelitídu ÚVZ SR. 
S diagnózou suspektná akútna chabá obrna (ACHO) sme vyšetrili 2 materiály (stolica 
a liquor) od jednej pacientky narodenej v roku 2003, oba s negatívnym výsledkom. 
Po úspešnej eradikácii poliomyelitídy v Slovenskej republike je potrebné naďalej 
pokračovať vo všetkých doteraz vykonávaných aktivitách surveillance poliomyelitídy 
na udržanie stavu bez poliomyelitídy, predovšetkým v rýchlej detekcii zavlečených 
divokých vírusov a v detekcii cirkulácie vírusov derivovaných z vakcíny. 

• 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 

• Vyhodnotenie:   
V roku 2014 bolo v  NRC pre diftériu  vykonaných 30 vyšetrení, v NRC pre črevné p

 arazitózy 207 a v NRC pre syfilis 8169 vyšetrení. 
 
 
 
 
 
 

• Odbor mikrobiológie životného prostredia: 
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Názov priority: 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.  

 
Vyhodnotenie za rok 2014: 

• V rámci  monitoringu kvality pitnej vody a ŠZD sa v roku 2014 analyzovalo  1411 
vzoriek pitných vôd. Z celkového počtu analyzovaných vzoriek bolo po 
mikrobiologickej stránke  pozitívnych 110 vzoriek vôd,  biologickým limitom 
nevyhovelo 24 vzoriek. 

V roku 2014  bolo analyzovaných 150 vzoriek vôd na kúpanie z rekreačných nádrží: 
Bukovec, Ružín, Košice Jazero, Zemplínska Šírava a Vinianske jazero. V 51 vzorkách 
bol prekročený limit v ukazovateli cyanobaktérie a to z vodnej nádrže Košice jazero v 45 
vzorkách a Zemplínska Šírava v 6 vzorkách. Už koncom júna vo vzorkách rekreačných 
vôd Košice Jazero bol prekročený limit v ukazovateli cyanobaktérie a chlorofyl a tento 
stav pretrvával počas celej kúpacej sezóny.  Začiatkom júla sa vyskytol vodný kvet 
a vzorky vody a kaše z košického Jazera boli zaslané na ÚVZ SR do NRC pre 
ekotoxikológiu na stanovenie ekotoxicity a cyanotoxínov. Dominantným druhom vo 
všetkých vzorkách bol Aphanizomenon flos-aquae.  Vzorky vôd a kaše zo Zemplínskej 
Šíravy, v ktorých boli prekročené limity pre cyanobaktérie, boli tiež zaslané do NRC pre 
ekotoxikológiu. 
Za sledované obdobie  sa analyzovalo aj 585 vzoriek bazénových vôd. Limitom pre 
mikrobiologické ukazovatele nevyhovelo 76 vzoriek. Baktérie rodu Legionella 
v analyzovaných vzorkách neboli prítomné. V bazénových vodách sa sledovali aj 
biologické ukazovatele, ktoré vyhoveli daným limitom.  
Podľa platnej legislatívy sa za rok 2014 analyzovalo 10 vzoriek vôd z watercoolerov, 
z toho 7 vzoriek boli odobraté do sterilných fliaš. V 4 vzorkách boli prekročené limity pre 
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22o C a 37o C. Za sledované obdobie sa analyzovalo 5 
vzoriek minerálnych vôd a 8 pramenitých vôd. Všetky vzorky vyhoveli  limitom pre 
mikrobiologické ukazovatele. 
V rámci peľového monitoringu bolo analyzovaných 259 vzoriek ovzdušia. Priebežné 
výsledky výskytu peľových zŕn a spór plesní sú týždenne uvádzané na webovej stránke 
nášho úradu www.alergia.sk a www.pelovespravy.sk. Peľový monitoring sa zahájil už v 8. 
kalendárnom týždni vzhľadom na miernu zimu. V priebehu roka boli  stredné až veľmi 
vysoké koncentrácie peľových zŕn rastlín nasledovné : v jarných mesiacoch to boli hlavne 
peľové zrná liesky, tisu, javora, topoľa, duba, brezy, v mesiacoch máj a jún bola 
zaznamenaná vysoká až veľmi vysoká  koncentrácia peľových zŕn tráv a čeľade 
borovicovitých. V letných mesiacoch júl, august prevládali hlavne peľové zrná tráv, 
paliny, ambrózie a žihľavovité. 
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Stredná až veľmi vysoká  koncentrácia spór plesní bola dosahovaná v priebehu mesiacov 
apríl a máj  u rodu Cladosporium a Alternaria a pretrvávala až do októbra.  

 
• Odbor chemických analýz: 

 
Názov priority: 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) 

 
Vyhodnotenie za rok 2014: 

• V priebehu roka 2014 boli vykonané odbery na prevádzke Odsírenie koksárenského 
plynu U. S . Steel Košice. Sledovaný bol naftalén ( 1 vzorka ) a kyanovodík ( 2 
vzorky)  formou osobného odberu,  koncentrácie  boli u všetkých vzoriek v limite. Na 
5 miestach bol detekčne meraný sirovodík, z toho na 2 miestach bol limit prekročený 
menej ako dvojnásobne a na 3 miestach viac ako dvojnásobne. 

 
• Bolo odobratých 8 vzoriek ovzdušia na stanovenie benzo(a)pyrénu z prevádzky DZ 

Koksovňa U. S. Steel Košice. Odbery boli vykonané formou stacionárnych odberov na 
6 odberových miestach, prekročenie nebolo ani v jednom prípade.  

 
• 90 pracovníkom z pracovísk DZ Koksovňa - VKB1, VKB3 a CHÉMIA, U. S . Steel 

Košice bola odobratá krv a vykonaná cytogenetická analýza ľudských periférnych 
lymfocytov. Odbery boli vykonané ešte v roku 2013. Na žiadnej z týchto prevádzok 
nebolo prekročené priemerné percento aberantných buniek.  

 
V roku 2014 bola odobratá krv na túto analýzu ďalším 94 pracovníkom z tých istých 

prevádzok DZ Koksovňa v U. S. Steel Košice. Tieto vzorky budú postupne analyzované 
a výsledky expedované v roku 2015. 

 
 

• Odbor ochrany zdravia pred žiarením: 
 
Názov priority:  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 

 
     Vyhodnotenie za rok 2014: 

• Odbor ochrany zdravia pred žiarením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Košiciach vykonáva v súvislosti s monitorovaním rádioaktivity životného 
prostredia v ložiskovom území Jahodná (pri prieskumných vrtoch) a vybraných 
priľahlých lokalitách (Košická Belá, Myslava, Alpinka) odber a analýzu vzoriek. 
Analyzujú sa povrchové vody, sedimenty povrchových tokov, pôdy, porast, lesné 
plody. 

V jednotlivých lokalitách a odberových miestach bolo vykonaných 39 meraní príkonu 
dávkového ekvivalentu (PDE). Nebolo zaznamenané významné zvýšenie rádioaktivity 
oproti dlhodobým priemerom charakteristickým pre dané lokality. Príkon dávkového 
ekvivalentu sa v týchto miestach pohyboval v intervale PDE = 70 ± 7 nSv.h-1 (Dolný 
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Bankov – pri prameni nad prameňom Sv. Jána Nepomuckého) až PDE = 173 ± 4 
nSv.h-1 (Jahodná - na ryhe). 
Získané výsledky charakterizujú stav lokality za normálnych podmienok v súvislosti s 
podložím. 
V sledovanom období  bolo odobratých 10 vzoriek pitných  vôd. V stanovovaných 
rádiologických ukazovateľoch  (celková objemová aktivita alfa, celková objemová 
aktivita beta, objemová aktivita 222Rn, objemová aktivita 226Ra, koncentrácia 
prírodného uránu cUnat) nebolo zistené  prekročenie smerných hodnôt platných pre 
pitnú vodu v žiadnej vzorke.  
V analyzovaných vzorkách povrchových vôd (15 vzoriek) neboli zaznamenané 
zvýšené hodnoty stanovovaných ukazovateľov celková objemová aktivita alfa, 
celková objemová aktivita beta, objemová aktivita 222Rn, objemová aktivita 226Ra, 
koncentrácia prírodného uránu cUnat, gamaspektrometrické vyšetrenie). Zvýšený obsah 
rádionuklidov nebol zistený ani v gamaspektrometricky analyzovaných vzorkách 
sedimentov (3 vzorky). 
V sledovaných lokalitách bolo odobratých 14 vzoriek pôd, 2 vzorky porastov, 10 
vzoriek húb, 12 vzoriek byliniek. Najvyššia hodnota aktivity 137Cs bola stanovená vo 
vzorke pôdy z  lokality Jahodná-Ryha a dosiahla hodnotu 45,70 ± 1,38 Bq.kg-1. Vo 
vzorkách húb sa stanovil najvyšší obsah rádiocézia v zmesnej vzorke  (14,17 ± 0,47 
Bq.kg-1). Hmotnostná aktivita 137Cs  stanovená vo vzorke machu – Merík tŕnistý z 
lokality Jahodná-Ryha dosiahla hodnotu 7,08 ± 0,9 Bq.kg-1.  
Na základe stanovených  hodnôt rádiologických ukazovateľov odobraných vzoriek 
môžeme konštatovať, že sa pohybujú na úrovniach, ktoré sú typické pre danú lokalitu.  
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1. RÚVZ v Leviciach sa bude naďalej podieľať na všetkých úlohách vyplývajúcich „z vyšších 
požiadaviek“, ktoré sú zapracované v „Programoch a projektoch 2014“Iné vážne problémy na osobitné 
riešenie v okrese nie sú. 
RÚVZ v Leviciach sa v roku 2014 podieľal na plnení 41 úloh vyplývajúcich z „Programov a projektov“ 
tak, ako zo zadania týchto úloh vyplývalo. 
 
2.  V roku 2014 bolo pre RÚVZ v Leviciach prioritou riešiť epidemiologickú situáciu vo výskyte     
     žltačky. (Celkom bolo chorých 74 obyvateľov okresu, zaočkovaných 2355, 7 ohnísk ochorenia). 
     Iné vážne problémy na osobitné riešenie v okrese nie sú. 
 
 
3. Úlohy súvisiace s činnosťou AE Mochovce sa priebežne plnili. 
 
4. Spolupráca s inými orgánmi, organizáciami a samosprávou v záujme riešenia problematiky budovania 
verejných vodovodov na cca 20% okresu, kde doteraz nie sú vybudované a tieto lokality patria do 
záplavového územia, pričom hlavnou prekážkou je členitý terén a náročnosť technických riešení. 
V súvislosti s povodňami v roku 2014 sme vyšetrili celkom 23 individuálnych vodných zdrojov. 
Naďalej sme presadzovali potrebu budovania verejných vodovodov v záplavami často postihnutých 
obciach. 
 
5. Problematiku zvýšenej incidencie ca ochorení sme na rok 2014 nemali postavenú ako prioritu..  
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1. ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 

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

        Štátny zdravotný dozor sme vykonávali najmä v zariadeniach  cestovného ruchu, 
predovšetkým v ubytovacích objektoch cestovného ruchu a v sezónnych zariadeniach 
cestovného ruchu, ďalej  v zariadeniach prevádzok umelých kúpalísk a vo wellness centrách,  
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v Domovoch sociálnych služieb, v prevádzkach 
pohrebníctiev, kontrolovali sme niektoré  vodné zdroje a  zariadenia   na úpravu pitnej vody 
určené  na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. 

        Celkove bolo vykonaných v priebehu roka 2014 vo vyššie uvedených zariadeniach 
v regióne Liptova 442 kontrol.  

       Pribudlo aj viacero nových zariadení prevádzok umelých bazénov a wellness centier 
v zariadeniach cestovného ruchu. Z významnejších zariadení to bol nový bazén a wellnes 
centrum, ako aj ubytovacia časť  vo Wellness Hoteli  Chopok  v Demänovskej Doline, nové 
wellness centrum v hoteli Bystrina v Demänovskej Doline, nový  bazén a wellnes prevádzka 
v Penzióne Alžbetka v Demänovej a  nové vonkajšie bazény v EUROCOM Investment, s.r.o., 
v Bešeňovej - zábavný bazén,   divoká rieka a loď na potápačské aktivity.  

     Z významnejších zariadení občianskej vybavenosti bola koncom roka 2014 uvedená do 
prevádzky nová tréningová hokejová hala v Liptovskom Mikuláši -  JL Aréna – Tréningová 
hala, Liptovský Mikuláš  pri starom zimnom štadióne.  

      Štátny zdravotný dozor sme vykonávali  aj v rámci vyhodnotenia podmienok na  meranie 
hluku v životnom prostredí. Na základe našich požiadaviek zistených počas štátneho 
zdravotného dozoru  meranie hluku zabezpečovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Žiline. Išlo 
napr. o podnet obyvateľa obce Lisková na obťažujúci hluk z Mondi SCP, podnet obyvateľa  
ul. Palúčanskej na  hlučnosť z  prevádzky   firmy Izzard, s.r.o., Lipt. Mikuláš. Požiadavku na 
meranie hluku vo vonkajšom prostredí pri najbližšej obytnej zástavbe sme uplatnili  aj 
v súvislosti so skúšobnou  prevádzkou JL Aréna – Tréningová hala, Liptovský Mikuláš. Na 
základe výkonu štátneho zdravotného dozoru sme určili v rámci plnenia hlavnej úlohy 
Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva SR na rok 2014, plnenia úlohy 1.7. 
Mikroklimatické podmienky vo veľkých bazénových halách,  miesta odberov bazénových 
vôd a určili sme exponované  pracovné miesta na  vyhodnotenie faktorov vnútorného 
prostredia v bazénových halách, ktoré boli vyhodnotené meraním mikroklimatických 
parametrov. Meranie mikroklimatických podmienok zabezpečovali pracovníci RÚVZ so 
sídlom v Žiline. 

     Cielený ŠZD zameraný na dodržiavanie zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, 
v pohrebných službách sme vykonali  v 17 zariadeniach. Kontrolu splnenia uložených 
opatrení sme následne vykonali v 4 zariadeniach – spolu bolo vykonaných 21 kontrol. 
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      Štátnym zdravotným dozorom sme zabezpečili aj mimoriadnu cielenú kontrolu  bazénov 
na prítomnosť legionel v zariadeniach  s vodnými atrakciami  registrovanými v IS kúpacie 
vody v regióne Liptov za rok 2013, skontrolovaných bolo 27 zariadení, z toho  13 v okrese 
Liptovský Mikuláš  a 14 v okrese Rbk.  

     V rámci cieleného ŠZD na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách sme urobili 7 
kontrol. V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo sme okrem bežných prevádzok 
posudzovali 3 pracoviská na  poskytovanie tzv. rybej pedikúry prostredníctvom rybičiek 
Garra rufa. 

      Celkove bolo odobratých v rámci ŠZD  213   vzoriek  pitných vôd, rekreačných vôd 
a sterov. Z  toho išlo o 123 vzoriek pitných vôd, 75 vzoriek vôd na kúpanie a 15 sterov zo 
zariadení starostlivosti o ľudské telo. 

       Na základe nedostatkov zistených počas štátneho zdravotného dozoru sme uložili sankcie 
6 podnikateľským subjektom. 

 

2.  ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 

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

 
- v oblasti ochrany zdravia pri práci RÚVZ dozerá na plnenie povinností 

zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov, ktoré vyplývajú zo zákona 
č. 355/2007 Z. z. a z príslušných nariadení vlády SR. V rámci výkonu ŠZD v oblasti 
ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľov dozerá aj na činnosť pracovnej 
zdravotnej služby, ktorá u zamestnávateľov vykonáva zdravotný dohľad nad 
pracovnými prostredím a zabezpečuje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti 
zamestnancov na prácu a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu 
k práci. Vykonávané sú spoločné previerky s orgánmi inšpekcie práce na pracoviskách 
so zameraním na problematiku významnú z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti 
pri práci. ŠZD je prednostne zameraný najmä na pracoviská s výskytom zdraviu 
škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia. Pri zistení zdravotných rizík je 
zamestnávateľ povinný identifikovať a objektivizovať zdraviu škodlivé faktory práce a 
pracovného prostredia, vykonať účinné ochranné a preventívne opatrenia na 
odstránenie rizika alebo na jeho zníženie na čo najnižšiu možnú mieru, kategorizovať 
pracovné činnosti zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík, zabezpečiť pre 
zamestnancov zdravotný dohľad spolu s výkonom cielených lekárskych preventívnych 
prehliadok najmä u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Na pracoviskách s 
výskytom fyzikálnych faktorov je ŠZD zameraný na zabezpečenie technických, 
organizačných a iných opatrení na zníženie rizika zo strany zamestnávateľov vrátane 
zabezpečenia účinnej osobnej ochrany zamestnancov. ŠZD na pracoviskách s 
výskytom chemických faktorov je zameraný na zaobchádzanie s toxickými a veľmi 
toxickými chemickými látkami a zmesami a expozíciu zamestnancov karcinogénnym 
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a mutagénnym faktorom.  Pri dozore je kontrolovaný najmä spôsob skladovania  
a evidencie veľmi toxických látok a zmesí  a toxických látok a zmesí, manipuláciu s 
nimi a odborná spôsobilosť zamestnancov. Expozícia karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom je najmä v zdravotníckych zariadeniach pri aplikácii cytostatík, pri prácach 
vo vonkajšom teréne - pokládke asfaltu /benzo(a)pyrén/ a u zamestnancov, ktorí 
vykonávajú odstraňovanie azbestových materiálov, alebo materiálov obsahujúcich 
azbest zo stavieb. Kontrola je zameraná na dodržiavanie opatrení na ochranu zdravia 
zamestnancov i obyvateľov, ako aj na kontrolu, či túto činnosť vykonávajú právnické 
osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú oprávnenie na odstraňovanie azbestu 
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Činnosť je schválená RÚVZ 
rozhodnutím, na základe predloženého plánu práce a ďalších dokladov v zmysle 
zákona. Na základe žiadosti pracovísk klinického pracovného lekárstva a klinickej 
toxikológie sú prešetrované podmienky vzniku profesionálnych poškodení zdravia na 
pracoviskách. Šetrenie je vykonávané v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. 
Ďalej je vykonávaná kontrola pracovných podmienok, pracovného prostredia 
a spôsobu práce zamestnancov chránených dielní a chránených pracovísk v zmysle 
metodického usmernenia UVZ SR.  

- RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši v roku 2014 vykonal  štátny zdravotný dozor 
v 392 subjektoch. Počet nariadených opatrení rozhodnutím   RÚVZ -  462. Kontrola 
rizikových prác bola vykonaná v 19 prevádzkach. Do 31.12.2014 bolo RÚVZ 
vydaných 22 rozhodnutí vo veci zaradenia prác do tretej kategórie alebo štvrtej 
kategórie, 7 rozhodnutí bolo vydaných k zmene zaradenia pracovných činností do 
príslušných kategórií, 1 rozhodnutie bolo vydané vo veci vyradenia prác, z dôvodu 
zrušenia pracoviska. V roku 2014 bolo schválených 103 prevádzkových poriadkov 
vrátane posudkov o riziku. Posúdených bolo 40 žiadostí na manipuláciu s azbestom pri 
odstraňovaní azbestových materiálov zo stavieb – práce zabezpečovali oprávnené 
organizácie a bolo vydaných 40 súhlasných rozhodnutí. RÚVZ riešil 2 podnety 
týkajúce sa likvidácie azbestu. Bolo prešetrovaných celkovo 9 prípadov podozrenia na 
chorobu z povolania a to v položkách 29, 37 a 47 zoznamu chorôb z povolania. V roku 
2014 bolo vykonaných 6 kontrol na chránených pracoviskách.  

 
2. 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: 

 
- cielené intervencie zamerané na znižovanie zdravotných rizík pri práci boli vykonané 

nadväzne na vyhodnocovanie  kontrolných listov informovanosti zamestnancov. 
Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu u zamestnancov boli so zamestnávateľmi  
prerokované  opatrenia na ochranu a podporu zdravia pri práci. Prerokované boli 
otázky súvisiace s hodnotením rizík pri práci a prevencie chorôb z povolania u 
zamestnávateľov, u ktorých  boli  hlásené choroby z povolania vplyvom faktorov 
DNJZ. Intervencie zamerané na znižovanie zdravotných rizík zo životného štýlu 
zamestnancov boli zabezpečené u viacerých zamestnávateľov prostredníctvom aktivít 
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poradne zdravia. Zamestnancom uvedených pracovísk bola vyšetrená krv, meraný TK 
a P, antropometrické parametre a poskytnuté poradenstvo zamerané na zníženie rizík 
vzniku a rozvoja chronických ochorení. Celkovo bolo v roku 2014 vyšetrených 376 
zamestnancov. Intervencie zamerané na znižovanie zdravotných rizík pri práci boli  
zabezpečované  prostredníctvom konzultácií priebežne.  
 

3.  ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY 

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

     Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín v ZSS bol zameraný na kontrolu: 
 dokumentácie ( rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva k prevádzke, dodacie 

listy, HACCP, zdravotná a odborná spôsobilosť pracovníkov...) 

 prevádzkovej a osobnej hygieny 

 úrovne vykonávania sanitácie v prevádzke 

 skladovania a uchovávania potravín, skladovania vzájomne nezlučiteľných druhov 
výrobkov 

 potravín po dobe spotreby 

 chladiarenského a mraziarenského reťazca 

 teplotného režimu pri predaji hotových jedál a pokrmov 

 manipulácie pri predaji hotových pokrmov ( používania pracovného náčinia, 
jednorazových   rukavíc pri výdaji hotových pokrmov) 

 uchovávania hotových jedál pred ich výdajom 

 označovania alergénov a GMO v jedálnych lístkoch 

 zabezpečenia zdravotnej neškodnosti pri výrobe pokrmov 

 zabezpečenia plynulej dodávky pitnej vody a teplej vody 

 priebežného vzdelávania pracovníkov 

 spôsobu likvidácie organického odpadu 

Najčastejšie zisťované  hygienické nedostatky: 
 nevyhovujúca prevádzková hygiena 
 nevykonávanie obnovy náterov zárubní, radiátorov, pomocných technologických 

zariadení 
 nediferencované skladovanie potravín 
 nedostatočná úroveň vykonávanej sanitácie 
 nekompletné doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti 
 nevyhovujúci stavebno–technický stav 
 nevybavenosť skladov, chladiacich a mraziacich zariadení teplomermi 
 nevyhovujúca manipulácia  s potravinami ( ich zmrazovanie, vrátane mäsa) 
 neodkladanie etikiet z originálnych obalov potravín po ich prekladaní 

z veľkospotrebiteľského balenia 
 nevyznačené alergény a GMO v jedálnych lístkoch  
 nevykonávaný monitoring a verifikácia HACCP 
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 potraviny po dobe spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti 
 neoznačenie pracovných plôch podľa účelu využitia 
 nevyhovujúci spôsob uchovávania pokrmov pred ich výdajom, nedodržanie 

požadovaného       teplotného reťazca 
 nerealizované priebežné vzdelávanie zamestnancov 
 nepravidelné odstraňovanie organického odpadu 

 
Počet vykonaných kontrol: 801 

Počet blokových pokút:  zákon č.152/1995 Z.z. : 74 / 6 841 € 
                              zákon č.355/2007 Z.z.: 37 / 867 € 
                                         

Spolu pokút: 111/ 7 708 € 
 

Pokuty podľa § 57 zák.č.355/2007 Z.z. – 4 / 2 250 € 

Pokuty podľa § 28 zák.č.152/1995 Z.z. - 3/ 1 450 € 

Spolu: 7/ 3 700 € 
     Opatrenie na mieste (zákaz činnosti) : 3 (Reštaurácia salaš Krajinka, Černová, ANCHAR 

CLUB, L.Mikuláš, Kabaret Night Club, L.Mikuláš) 

 

Efektívny ŠZD  na úseku kozmetických výrobkov 
        - v súvislosti s usmernením  na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru  
nad kozmetickými výrobkami v roku 2014 bolo: 

- na základe ŠZD celkovo vykonaných: 321 kontrol, z toho: 
 na základe hlásení zo systému RAPEX:  295 kontrol 
 na dodržiavanie Správnej výrobnej praxe: 3 kontroly 
 informačnej zložky o výrobku: 3 kontroly 
 počet kontrol vykonaných na povinné označovanie výrobkov: 13 kontrol 
 počet kontrol vykonaných na pravdivosť tvrdení: 6 kontrol 

       - počet skontrolovaných kozmetických výrobkov spolu: 92 - z toho bolo 19 s nedostatkami 
   v označení.  

       -  sankcie neboli uložené 

       -  počet druhov/ks výrobkov stiahnutých z obehu na základe opatrenia: 1/948 (nevyhovujúce 
   označenie výrobku) 

       -  odobratých bolo 12 vzoriek kozmetických výrobkov (11 výrobkov v 5 prevádzkach, 1 
výrobok v rámci internetového predaja), vzorky vyhoveli stanoveným ukazovateľom v chemických, 
 mikrobiologických analýzach a v označovaní.  
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4. ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 

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

 
V roku 2014 vykonávali pracovníci oddelenia HDM štátny zdravotný dozor  vo všetkých 

typoch zariadení pre deti a mládež, v zariadeniach školského stravovania, v zariadeniach 
sociálnej starostlivosti a sociálnej kurately, v pracoviskách praktického vyučovania žiakov, 
v školských bufetoch, v školských internátoch, v zariadeniach a lokalitách, kde prebiehali  
zotavovacie podujatia, v  telovýchovných zariadeniach a v zariadeniach  mimoškolskej 
výchovy. 
Vykonaných bolo celkom 290 dozorov, z toho 206 v rámci štátneho zdravotného dozoru, 51 v 
rámci úradnej kontroly a 33 v rámci kontroly dodržiavania zákazu fajčenia v školských 
zariadeniach.  

Taktiež boli v roku 2014 vykonávané mimoriadne cielené kontroly, zamerané na: 

- dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek podávaných jedál (kompletného obedového menu) na 
posúdenie energetickej a biologickej hodnoty  

- pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na základných školách  

- dodržiavanie hygienických požiadaviek v reedukačných zariadeniach a na kontrolu 
energetickej hodnoty celodennej stravy podávanej v týchto zariadeniach  

- dodržiavanie hygienických požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre 
deti a mládež 

- dodržiavanie hygienických požiadaviek na pieskoviská 

- dodržiavanie hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu 
hotových pokrmov v školských stravovacích zariadeniach 

- dodržiavanie hygienických požiadaviek v ubytovacích zariadeniach pre deti a mládež. 

 

Za hygienické nedostatky zisťované  pri výkone dozoru boli ukladané sankcie, v roku 2014 
bola uložená rozhodnutím 1 pokuta v sume 300,-€  a 18 blokových pokút v sume 694,- €.   

 

V rámci objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia bol vykonávaný odber 
vzoriek, v roku 2014 bolo odobratých celkom 69 vzoriek, z toho 44 vzoriek potravín 
(hotových pokrmov a cukrárenských výrobkov) a 25 vzoriek piesku. 

 

5. ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE 
 
1.) Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného 
prostredia 
V roku 2014 pracovníčky odd. epidemiológie vykonali štátny zdravotný dozor v celkovom 
počte 90 dozorov z toho pri schválení prevádzky a prevádzkové poriadku zdravotníckeho 
zariadenia v počte 28, spojené s odberom sterov z prostredia a sterility v rámci LNsP 
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Liptovský Mikuláš v počte 22, vykonané v rámci kontroly očkovania pediatrických 
ambulanciách v počte 28,  vykonané v DD a DDS v rámci kontroly očkovania v počte 12.  
Štátny zdravotný dozor bol zameraný na dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu, 
dodržiavanie požiadaviek kladených na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska 
ochrany zdravia a na kontrolu a prevenciu prenosných ochorení. 
V rámci ŠZD neboli uložené žiadne sankcie ani pokuty. 
V zmysle zvyšovania bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach bolo realizovaných 
22 kontrol hygienicko-epidemiologického režimu na lôžkových oddeleniach. Odobratých bolo 
114 sterov zo sterilného materiálu, 477 sterov z prostredia. 

 
2.) Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 
v populácii  
Zabezpečenie Národného imunizačného programu : 
Imunizačný program (kontrola očkovania, poradňa očkovania) 
Udržiavanie vysokej zaočkovanosti detí v rámci povinného pravidelného očkovania detí 
a dospelých. 
Rozšírenie edukačnej kampane v problematike významu očkovania  a to ako u laickej, tak aj 
odbornej verejnosti, ktorá by mala zvýšiť  povedomie  o očkovaní- tomto najväčšom 
výdobytku 20. a 21. storočia v medicíne.   
Aktívne sme sa zapojili do realizácie aktivít spojených s edukáciu odbornej aj laickej 
verejnosti (prednášky, nástenky, semináre) s problematikou očkovania- s cieľom posilniť  
informovanosť odbornej aj laickej verejnosti jednak o očkovaní a jednak o ochoreniach ktoré 
sú preventabilné očkovaním v počte 6 prednášok pre odborných pracovníkov a 10 prednášok 
pre laickú verejnosť. V rámci EIW bol uverejnený 1 článok o problematike očkovania. 
V spolupráci so sesterskou komorou boli organizované dva odborné semináre, v ktorých bolo 
vyškolených 176 zdravotných sestier. Seminár bol zameraný na témy: Ako komunikovať 
s rodičmi odmietajúcich očkovanie, Nové trendy v očkovaní 2014, Očkovanie detí do 
zahraničia, Odporúčané očkovanie, Postoje a názory zdravotných sestier k očkovaniu 
Celkom sme v r. 2014  pozvali do poradne očkovania 80 rodičov odmietajúcich očkovanie, 
dostavilo sa ich len 15. V troch prípadoch rodičia zmenili po návšteve poradne svoj postoj 
a dali svoje dieťa zaočkovať. 
 
Zabezpečiť realizáciu imunologických prehľadov u ochorení preventabilných 
očkovaním. 
 Imunologické prehľady neboli realizované. Podľa potreby bude RÚVZ participovať.   
 

6. ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA 
 

Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení bolo realizované formou skupinových 
intervencií a individuálnych intervencií v Poradni zdravia.  

 
Skupinové intervencie 
Celkovo bolo realizovaných  395 zdravotno - výchovných aktivít. 
Počty zdravotno-výchovných aktivít v oblasti prioritných oblastí prevencie  neprenosných ochorení  :  

- Výživa a stravovacie zvyklosti: 71 zdravotno-výchovných aktivít , z toho 45 besied 26 
spoluprác  zabezpečujúcich priebeh akcie (ponuka besedy, vybavenie žiadosti s termínom a témou 
besedy - telefonicky alebo e-mailom) 
- Fyzická inaktivita: 26 zdravotno-výchovných aktivít (12 besied, 9 spoluprác, a iné 5 -
demonštrácie cvičení a distribúcia letákov) 
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- Tabak: 159 zdravotno-výchovných aktivít (67 besied, 20 spoluprác,72 merania CO 
smokerlyserom ) 
- Alkohol: 87 zdravotno-výchovných aktivít (52 besied, 13 spoluprác,22 iné – DVD film 
a použitie okuliarov- simulátorov opitosti) 
- Stomatohygiena : 39 aktivít  
- Iné nezaradené vyššie : 13 aktivít . 
 

Monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva  a zdravotného uvedomenia ľudí v regióne 
Liptova prebiehalo v rámci činnosti Poradne zdravia.  
Základnú poradňu zdravia navštívilo 267 klientov. 
Poradenstvo v oblasti zmeny spôsobu života bolo poskytované aj klientom v špecializovaných 
poradniach – Poradňa zdravej výživy, Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity, Poradňa odvykania 
od fajčenia a Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania tlaku krvi.  
Poradňu zdravej výživy navštívilo 376 klientov , z toho bolo 100 mužov a 276 žien. 
Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity : 6 klientov  
Poradňa odvykania od fajčenia :  73  klientov  
Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK:  78 klientov . 
Celkový počet klientov v špecializovaných poradniach: 533 klientov. 

Počet zisťovaných a evidovaných údajov :anamnestické dáta – zisťované u 273 klientov, 
antropometrické dáta a určenie BMI a WHR – zisťované u 411 klientov, monitoring stravovacích 
zvyklostí  - 226 dotazníkov, monitoring fyzickej aktivity – 6 dotazníkov, počet meraní tlaku krvi 
a pulzu – 431.      

 

            
  

92



REGIONÁLNE PRIORITY 

1. HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 
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 ).  
V hodnotenom období pracovníci oddelenia prioritne zabezpečovali: 

• V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných spolu  442 kontrol.  
• Štátnym zdravotným dozorom sme zabezpečili aj mimoriadnu cielenú kontrolu  

bazénov na prítomnosť legionel v zariadeniach  s vodnými atrakciami  registrovanými 
v IS kúpacie vody v regióne Liptov za rok 2013, skontrolovaných bolo 27 zariadení, 
z toho  13 v okrese Liptovský Mikuláš  a 14 v okrese Rbk.  

• Cielený ŠZD zameraný na dodržiavanie zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb s celoročným 
pobytom, v pohrebných službách – ŠZD  bol vykonaný v 17 zariadeniach, kontrola 
splnenia opatrení bola následne vykonaná v 4 zariadeniach – spolu bolo vykonaných 
21 kontrol. 

2. a 4. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach cestovného 
ruchu   
a zariadeniach s kúpaliskami s celoročnou prevádzkou:         

• Prioritne bol vykonaný cielený ŠZD, vrátane odberu vzoriek vody na kúpanie, 
v zariadeniach CR, kde je vysoká návštevnosť turistov,   Kryté plavárne - Liptovský 
Ján, Liptovský Mikuláš a Ružomberok, AQUAPARK Tatralandia a TK Bešeňová, 
Kúpele Lúčky, TK Lipt. Ján a prírodné kúpalisko Lipt. Mara. V týchto zariadeniach 
bolo vykonaných 47 kontrol a odobratých 75 vzoriek vôd. 

3. Epidemiologicky závažné činnosti – ŠZD zameraný na prevádzku solárií 
a poskytovanie tetovacích služieb a permanentného make-up: 

• Bolo posúdených 9 prevádzok uvedeného typu na základe žiadostí, z toho na 1 bolo 
vydané nesúhlasné rozhodnutie RÚVZ k uvedeniu priestorov do prevádzky.  Bolo 
vykonaných 10 kontrol  zariadení, v ktorých je poskytované tetovanie a pearcing 
v rámci ŠZD.  
 

2. ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 

1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce: 
v rámci kontroly rizikových prác je štátny zdravotný dozor zameraný na sledovanie 
úrovne pracovných podmienok, kontrolu stavu aktuálneho hodnotenia rizík, mieru 
expozície zamestnancov, realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na 
pracoviskách, kde sú vykonávané rizikové práce. RÚVZ získava aktuálne údaje o 
počte exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v jednotlivých 
podnikoch regiónu o počte nových prevádzok. Sleduje vývoj zmien počtu 
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.  
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V rámci ŠZD sleduje pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície 
zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na 
pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Zároveň je kontrolované 
dodržiavanie zdravotného dohľadu podľa príslušných NV, 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. Taktiež sú zamestnávatelia usmerňovaní  k možnostiam  zníženia 
rizík. Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom 
Mikuláši (ďalej RÚVZ) upozorňujú zamestnávateľov na nové povinnosti v ochrane 
zdravia pri práci podľa novelizovaného zákona č. 355/2007 Z.z., č. 204/2014 Z.z., 
platného od 1.8.2014, podľa ktorého sú v § 30 upravené povinnosti zamestnávateľa pri 
ochrane zdravia pri práci, t.j. zabezpečiť pre všetkých zamestnancov zdravotný 
dohľad, hodnotenie zdravotného rizika a vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska 
zdravotných rizík. Evidencia   rizikových prác je vykonávaná v  programe ASTR, 
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. RÚVZ cielene sleduje 
používanie nebezpečných chemických faktorov na pracoviskách a expozíciu 
zamestnancov pri každom výkone ŠZD a taktiež pri uvádzaní priestorov do 
prevádzky. Posudzovanie chemických látok a chemických zmesí sa riadi  nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady 1272/2008/EHS a NV SR č. 471/2011 Z.z. ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami  
súvisiacimi s expozíciou  chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007 
Z.z. Možno konštatovať, že používanie  veľmi toxických látok a zmesí a toxických 
látok a zmesí  sa  v praxi u zamestnávateľov redukuje.  Priebežne  sú poskytované 
konzultácie RÚVZ k danej problematike. Zabezpečované je znižovanie zdravotných 
rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu a z látok 
poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém. Vedený je register 
zamestnávateľov, u ktorých sa používajú karcinogénne  a mutagénne faktory. Tento 
bude doplnený o register zamestnávateľov, u ktorých  sú používané reprotoxické látky 
z dostupných podkladov o hodnotení rizík pri práci s chemickými faktormi. Pomocou 
kontrolných listov informovanosti zamestnancov overuje poskytovanie informácií 
zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľov, zisťuje 
rizikové faktory práce a výskyt zdravotných problémov u zamestnancov pri podozrení 
na výskyt choroby z povolania na danom pracovisku. Zabezpečuje šetrenie podozrení 
na profesionálne ochorenia a ukladanie opatrení tam, kde boli priznané choroby 
z povolania. Otázky súvisiace s hodnotením rizika vyplývajúceho z fyzickej záťaže pri 
práci sú prerokované u zamestnávateľov u ktorých bolo vykonané šetrenie podozrení 
na chorobu z povolania  položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania. Zamestnávatelia 
prostredníctvom PZS hodnotia riziko vyplývajúce z fyzickej záťaže hodnotením 
celkovej a lokálnej fyzickej záťaže. 

2. Intervencie na podporu zdravia pri práci: 
intervencie zamerané na znižovanie zdravotných rizík pri práci sú  zabezpečované  
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prostredníctvom konzultácií priebežne. Prostredníctvom aktivít poradne zdravia je 
vykonávané vyšetrovanie krvi prístrojom Reflotron, meranie TK a P, 
antropometrických parametrov a poradenstvo v oblasti rizikových faktorov srdcovo – 
cievnych ochorení u zamestnávateľov. V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci je v RÚVZ organizovaný deň otvorených dverí s ponukou 
konzultácií.  

3. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách:   
Vykonávané sú kontroly pracovných podmienok, pracovného prostredia a spôsobu 
práce zamestnancov chránených dielní a chránených pracovísk.  

Štátny zdravotný dozor je vykonávaný na základe metodického usmernenia ÚVZ SR 
na výkon štátneho zdravotného dozoru na  pracoviskách, kontrolované je aj plnenie 
povinností zamestnávateľa zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich 
zamestnancom. Pracovníci chránených dielní majú vytvorené okrem šatní a denných 
miestností aj oddychové miestnosti, kde majú možnosť oddychu kedykoľvek počas 
pracovnej doby. Pracovné tempo je voľné, práca nie je úkolovaná a pracovníci môžu 
pracovné činnosti kedykoľvek počas pracovnej doby prerušiť. Zamestnávatelia 
zároveň zohľadňujú meniace sa okolnosti a zabezpečujú na pracoviskách podmienky v 
súlade s ergonomickými fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce, 
pracovníci majú možnosť vykonávať pracovné činnosti v pracovných polohách ktoré 
dovoľuje ich zdravotný stav, taktiež nie sú zamestnávateľom obmedzovaní v  
absolvovaní lekárskych vyšetrení a prehliadok vo vzťahu k ich zdravotnému 
postihnutiu. Pracovníci, ktorí vykonávajú prácu v noci sa v tejto súvislosti zúčastňujú 
pravidelne preventívnych lekárskych prehliadok.  

Počas dozoru boli použité dotazníky informovanosti zamestnancov pri práci so 
zobrazovacími jednotkami a dotazníky subjektívneho hodnotenia záťaže a 
zdravotných ťažkostí pohybového aparátu pri práci. Na základe žiadostí v rámci 
uvedenia priestorov do prevádzky, príp. zriadenia chráneného pracoviska, alebo 
chránenej dielne už v posúdených priestoroch bolo vydaných 14 rozhodnutí a 7 
stanovísk. Počas štátneho zdravotného dozoru, ktorý bol vykonaný pri posudzovaní 
priestorov, chránených pracovísk/dielní do prevádzky, bolo kontrolované splnenie 
všeobecných požiadaviek na pracovisko v súlade s NV SR č. 391/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko so 
zohľadnením zdravotného postihnutia pracovníkov.  Riziko expozícii zdraviu 
škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia u pracovníkov so zdravotným 
postihnutím nebolo v posudzovaných prevádzkach zistené. 
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3. ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY 
 

2. Hlavná priorita je v súčasnosti jednoznačne efektívny štátny zdravotný dozor a 
efektívna úradná kontrola potravín. 
 

     Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín v ZSS bola zameraná na 
     kontrolu: 

 dokumentácie ( rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva k prevádzke, dodacie 
listy, HACCP, zdravotná a odborná spôsobilosť pracovníkov...) 

 prevádzkovej a osobnej hygieny 

 úrovne vykonávania sanitácie v prevádzke 

 skladovania a uchovávania potravín, skladovania vzájomne nezlučiteľných druhov 
výrobkov 

 potravín po dobe spotreby 

 chladiarenského a mraziarenského reťazca 

 teplotného režimu pri predaji hotových jedál a pokrmov 

 manipulácie pri predaji hotových pokrmov ( používania pracovného náčinia, 
jednorazových   rukavíc pri výdaji hotových pokrmov) 

 uchovávania hotových jedál pred ich výdajom 

 označovania alergénov a GMO v jedálnych lístkoch 

 zabezpečenia zdravotnej neškodnosti pri výrobe pokrmov 

 zabezpečenia plynulej dodávky pitnej vody a teplej vody 

 priebežného vzdelávania pracovníkov 

 spôsobu likvidácie organického odpadu 

Najčastejšie zisťované  hygienické nedostatky: 
 nevyhovujúca prevádzková hygiena 
 nevykonávanie obnovy náterov zárubní, radiátorov, pomocných technologických 

zariadení 
 nediferencované skladovanie potravín 
 nedostatočná úroveň vykonávanej sanitácie 
 nekompletné doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti 
 nevyhovujúci stavebno–technický stav 
 nevybavenosť skladov, chladiacich a mraziacich zariadení teplomermi 
 nevyhovujúca manipulácia  s potravinami ( ich zmrazovanie, vrátane mäsa) 
 neodkladanie etikiet z originálnych obalov potravín po ich prekladaní 

z veľkospotrebiteľského balenia 
 nevyznačené alergény a GMO v jedálnych lístkoch  
 nevykonávaný monitoring a verifikácia HACCP 
 potraviny po dobe spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti 
 neoznačenie pracovných plôch podľa účelu využitia 
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 nevyhovujúci spôsob uchovávania pokrmov pred ich výdajom, nedodržanie 
požadovaného       teplotného reťazca 

 nerealizované priebežné vzdelávanie zamestnancov 
 nepravidelné odstraňovanie organického odpadu 

 
Počet vykonaných kontrol: 801 

Počet blokových pokút:  zákon č.152/1995 Z.z. : 74 / 6 841 € 
                              zákon č.355/2007 Z.z.: 37 / 867 €                                       

Spolu pokút: 111/ 7 708 € 
Pokuty podľa § 57 zák.č.355/2007 Z.z. – 4/ 2 250 € 

Pokuty podľa § 28 zák.č.152/1995 Z.z. - 3/1 450 € 

Spolu:7 / 3 700 € 

     Opatrenie na mieste (zákaz činnosti) : 3 (Reštaurácia salaš Krajinka, Černová, 
ANCHAR CLUB, L.Mikuláš, Kabaret Night Club, L.Mikuláš) 

3. Pokračovanie v sledovaní výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej 
populácie 

V rámci plnenia projektu bolo vyšetrených spolu 80 osôb, ľahko pracujúcich, rozdelených do 
4 skupín podľa pohlavia a veku ( na skupiny 19 – 34 ročných a 35 – 54 ročných ).  

a) ľahko pracujúce ženy – vek. kat 19 až 34 r. v počte 20 

b) ľahko pracujúce ženy – vek. kat.35 až 54 r. v počte 20 

c) ľahko pracujúci muži – vek. kat. 19 až 34 r. v počte 20 

d) ľahko pracujúci muži – vek. kat. 35 až 59 r. v počte 20 

Sledované boli somatometrické a biochemické ukazovatele, klasickými antropometrickými 
vyšetreniami (BMI, WHR, TK) a prístrojom Reflotron (cholesterol celkový, HDL, 
triacylglyceroly, LDL, glykémia). Formou štandardizovaného dotazníka boli zisťované údaje 
o životospráve (frekvencia konzumovania jednotlivých druhov potravín) a pohybovej aktivite. 
Zisťovaný bol jednodňový jedálny lístok, vyhodnocovaný programom Alimenta. Analýza 
výsledkov, tabuľky, grafy boli spracované v programe Microsoft Excel. 

Dotazník o pohybovej aktivite v skupine žien 19 – 34 r. uvádza, že 2 respondentky sa  vôbec 
nevenujú športu. Ako dôvod uvádzajú nedostatok času. 2 osoby uvádzajú, že sa venujú športu 
asi 1 hodinu týždenne,  8 osôb 2 -3 hodiny týždenne, 4 osoby 4 – 5 hodín týždenne a 4 z 
oslovených sa venujú viac ako 6 hodín týždenne. Svoju životosprávu hodnotí 10 
respondentiek ako dobrú, 6 osôb ako uspokojivú, 2 ako málo uspokojivú a 2 ako zlú. 7 
respondentiek uvádza, že zmenili svoju životosprávu v poslednom období a to smerom 
k zdravšej výžive - konzumácia stredne menej tukov, viac zeleniny a viac pohybovej aktivity. 
Podľa názoru opýtaných respondentiek je vo zvýšenej miere vystavených stresovým faktorom 
10 osôb, 7 osôb uviedlo odpoveď niekedy a 3 nie sú stresovaná. 

V skupine 35 – 54 r. žien uviedlo, že žiadny čas nevenujú športu 4 osoby, ako dôvod uviedli 
nedostatok času. 4 respondentky sa pohybovej aktivite venujú asi hodinu týždenne, 6 sa 
venuje 2 – 3 hodiny, 4 sa športu venujú 4 – 5 hodín a 1 viac ako 6 hodín týždenne. Svoju 
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životosprávu hodnotí ako dobrú 10 osôb  ako uspokojivú 6 a ako málo uspokojivú 2 osoby 
a zlú 2. K zmene životosprávy došlo v  6 prípadoch, z celkového počtu 20 opýtaných 
respondentiek. Ako odpoveď na vykonanú zmenu uvádzajú zdravšiu stravu, menej tukov 
a viac zeleniny. Podľa ich názoru je vo zvýšenej miere vystavených stresovým faktorom 9 
osôb, 9 osôb uviedlo odpoveď niekedy a 2 uvádzajú, že nie sú vystavené stresovým faktorom. 

 V skupine mužov 19 – 34 r. sa športu nevenujú 3 respondenti. Dôvodom je nedostatok 
času a jeden opýtaný športovú aktivitu nepokladá za potrebnú. Svoju životosprávu hodnotí 
ako dobrú 6 osôb, ako uspokojivú 12 osôb, málo uspokojivú 2. K zmene životosprávy došlo u 
7 respondentov,  vykonanou zmenou bola  u väčšiny zdravšia strava, viac pohybovej aktivity.  
Že sú vystavení stresu vo zvýšenej miere si myslí 5 osôb,  7 osôb uvádza možnosť niekedy a 8 
uvádzajú možnosť nikdy. 

 Zo  skupiny mužov 35 – 54 r.,  5 osôb sa vôbec nevenuje športu nakoľko nemajú 
dostatok času a pohybovú aktivitu nepokladajú za potrebnú. 2 osoby sa venujú športu 
minimálne 1 hodinu týždenne,  6 osôb 2 -3 hodiny týždenne, 3 osoby 4 – 5 hodín týždenne a 4 
oslovení sa venujú viac ako 6 hodín týždenne.  Svoju životosprávu hodnotí ako dobrú 8 osôb, 
9 ako uspokojivú, 2 ako málo uspokojivú a 1 ako zlú.  V poslednom období  8 z 20 opýtaných 
osôb zmenili svoju životosprávu  a to zdravšou stravou, v jednom prípade zvýšením 
pohybovej aktivity. 8 osôb si myslí, že sú vo zvýšenej miere vystavení stresu, 10 osôb 
odpovedali možnosťou niekedy a 2 nikdy.  

Na základe vyhodnotenia jednodenného jedálneho lístka nebol zistený vo vekovej 
skupine žien 19 – 34 r. zvýšený príjem energie. Zvýšený príjem bielkovín bol  až u 10 a tukov 
u 4 osôb. Príjem vitamínu C bol znížený u 9 osôb, vody u 8 osôb, hrubej potravinovej 
vlákniny u 12 osôb. Cholesterol bol zvýšený u 3 osôb. 

 V skupine žien 35 – 54 r. bol zistený zvýšený príjem energie u 1 osoby, zvýšený 
príjem bielkovín bol u 10, tukov u 9 a cholesterolu bol u 3 osôb. Príjem vitamínu C  bol 
znížený u 6 osôb a vody  u 5 osôb,  hrubej potravinovej vlákniny u 10 osôb. 

 V skupine mužov 19 – 34 r. bol zvýšený príjem energie u 1 osoby,  zvýšený príjem 
bielkovín u 14, tukov u 11 a cholesterolu u 7 osôb. Príjem vitamínu C bol znížený u 13, vody   
u 6 respondentov,  hrubej potravinovej vlákniny u 13 osôb . 

 V skupine  35 – 54 r. mužov bol zistený zvýšený  energetický príjem u 2 
respondentov, zvýšený príjem bielkovín u 16, tukov taktiež u 16 a  cholesterolu u 7 osôb. 
Príjem vody bol znížený u 8, vitamínu C  u 5 osôb, hrubej vlákniny u 12 osôb.  

 V skupine žien 19 – 34 r. bol BMI index v norme u 16 osôb, WHR index bol v norme 
u 18 respondentiek. Podľa hodnôt BMI majú miernu nadváhu 2 osoby a 2 osoby boli podľa 
tohto ukazovateľa obézne. Krvný tlak bol v norme u 18 respondentiek.  

V skupine  žien 35 – 54 r.  bol BMI index v norme u 8 osôb, zvýšený  bol u 10 a  2 
osoby boli podľa tohto ukazovateľa obézne, WHR index zvýšený u 6 osôb. 
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 V skupine mužov 19 – 34 r.  bol BMI index v norme u 12 osôb, nadváhu malo 8 
respondentov, WHR bol v norme u 17 osôb. Krvný tlak bol v norme u 19 osôb. 

 V skupine mužov 35 – 54 r. bol BMI index v norme u 4, nadváhu malo 10 osôb, 
obézny 6.  WHR index bol zvýšený u 10 osôb.  

 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. Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách 

- v rámci monitoringu bude sledovaná spotreba vybraných prídavných látok a aróm na 
rok 2014 (E 129 Allura červená AC, E 104 Chinolínová žltá, mentofurán, kumarín) na 
základe dotazníkovej metódy a laboratórneho vyšetrenia vytypovaných potravín u 20 
respondentov. 

Tabuľky boli spracované programom EXCEL a výsledky v programe WORD, samostatné 
vyhodnotenie projektu bolo zaslané do ÚVZ SR . 

 

4. Efektívny ŠZD na úseku kozmetických výrobkov 

- v súvislosti s usmernením  na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru    
   nad kozmetickými výrobkami v roku 2014 bolo: 

- na základe ŠZD celkovo vykonaných: 321 kontrol, z toho: 

 na základe hlásení zo systému RAPEX:  295 kontrol 
 na dodržiavanie Správnej výrobnej praxe: 3 kontroly 
 informačnej zložky o výrobku: 3 kontroly 
 počet kontrol vykonaných na povinné označovanie výrobkov: 13 kontrol 
 počet kontrol vykonaných na pravdivosť tvrdení: 6 kontrol 

 - počet skontrolovaných kozmetických výrobkov spolu: 92 - z toho bolo 19 s nedostatkami 
   v označení.  

 - sankcie neboli uložené 

 - počet druhov/ks výrobkov stiahnutých  z obehu na základe opatrenia: 1/948 (nevyhovujúce 
   označenie výrobku) 

 - odobratých bolo 12 vzoriek kozmetických výrobkov (11 výrobkov v 5 prevádzkach, 1 
výrobok v rámci internetového predaja): 

• 2 vzorky  výrobkov  pre dospelých  (mydlá s antimikrobiálnym/antibakteriálnym 
účinkom) – na stanovenie obsahu regulovaných látok (konzervačné), mikrobiologickú 
analýzu a kontrolu označovania. 
Vzorky vyhoveli stanoveným ukazovateľom v chemických,  mikrobiologických 
analýzach a v označovaní.  
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• 4 vzorky  výrobkov  pre dospelých  (mlieka, gély, lotiony a vody na stanovenie 
regulovaných  látok (konzervačné a vonné látky), mikrobiologickú analýzu  a kontrolu 
označovania. 
2 vzorky výrobkov boli opakovane analyzované na stanovenie obsahu vonnej látky 
(limonen), nakoľko v prvej analýze bolo stanovené také množstvo vonnej látky, ktoré musí 
byť uvedené na obale výrobkov v označení  zložiek. 

Vzorky vyhoveli stanoveným ukazovateľom v chemických,  mikrobiologických 
analýzach,  v označovaní.  

• 2 vzorky výrobkov pre dospelých deklarujúcich obsah  vitamínu  C (kyselina askorbová alebo 
askorbyl palmitát) na pravdivosť tvrdení, mikrobiologickú analýzu a kontrolu označovania 
Na základe výsledkov chemickej analýzy nebolo možné vo vzorkách vyhodnotiť 
deklaráciu prítomnosti vitamínu C. Vzorky vyhoveli stanoveným ukazovateľom 
v mikrobiologickej analýze a v označovaní. 

• 3 vzorky výrobkov pre dospelých – farby na obočie a mihalnice na stanovenie regulovaných 
a zakázaných látok (farbivá), kontrolu označovania 
Výsledky vzoriek neboli doručené. 

• 1 vzorka výrobku pre dospelých – výrobok na báze heny  v rámci internetového predaja na 
stanovenie regulovaných látok (farbivá), mikrobiologickú analýzu  a kontrolu označovania.  
Vzorka výrobku nebola odobratá, nakoľko sa v našom regióne nenachádzajú 
predajcovia na internetových stránkach. 

• 1 vzorka výrobku pre dospelých na profesionálne použitie na hĺbkové čistenie alebo 
chemický peeling v rámci internetového predaja na stanovenie obsahu neregulovaných látok: 
AHA kyseliny mikrobiologickú analýzu a kontrolu označovania 
Výsledky vzoriek neboli doručené. 

 

4. ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 

Priorita 1. Stravovanie detí a mládeže (ŠZD v stravovacích zariadeniach, kontrola 
pestrosti stravy a dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálnych lístkov) 

• vykonávať štátny zdravotný dozor a mimoriadne cielené kontroly v zariadeniach 
školského stravovania – k 31.12.2014 bolo vykonaných celkom  82 kontrol 

• vykonávať vyhodnotenie jedálnych lístkov so zameraním na dodržiavanie pestrosti 
podávanej stravy a dodržiavanie zásad na zostavovanie jedálnych lístkov – 
k 31.12.2014 bolo vykonané vyhodnotenie pestrosti jedálnych lístkov z 10 školských 
jedálni 

• podieľať sa na riešení úlohy „Monitoring spotreby aditívnych látok u detskej 
populácie“ – vykonaná bola realizácia dotazníkového prieskumu o spotrebe 
aditívnych látok u 20 žiakov vo vekovej kategórií 14 rokov. Sledovaná bola spotreba  
vybraných aditívnych látok: kyselina sorbová a sorbany, kyselina benzoová 
a benzoany a cyklamáty.  Získané údaje boli spracované do zaslaných tabuliek 
a odoslané v stanovenom termíne do 1.11.2014 gestorovi – ÚVZ SR   
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Priorita 2. Problematika pieskovísk (ŠZD v prevádzkach pre deti, ktoré majú vo 
vonkajšom areáli pieskoviská, ako aj na pieskoviskách, ktoré sú súčasťou obytnej zóny) 

• vykonávať štátny zdravotný dozor v zariadeniach, ktoré majú zriadené pieskoviská – 
k 31.12.2014 bolo vykonaných 13  kontrol  

• vykonávať odber vzoriek z pieskovísk predškolských zariadení a z verejných 
pieskovísk a ukladať opatrenia na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti piesku – 
k 31.12.2014 bolo odobratých 25 vzoriek piesku a vydané boli 2 pokyny na 
vykonanie opatrení, ktoré zabezpečia aby kvalita piesku zodpovedala požiadavkám 
podľa vyhlášky č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská 

 

Priorita 3. Ovplyvnenie úrazovosti u detí predškolského veku 

• podieľať sa na riešení projektu „Monitoring úrazovosti u detí predškolského 
a školského veku“ – realizovaný  bol dotazníkový  prieskum o úrazovosti u 30 detí vo 
veku od 3 do 6 rokov. Získané údaje z dotazníkov boli spracované do zaslanej 
tabuľky a v stanovenom termíne do 30.6.2014 boli zaslané gestorovi projektu – ÚVZ 
SR 

• výsledky získané realizáciou projektu zverejniť na web stránke úradu – termín do 
konca r.2014. Splnené, výsledky získané z projektu za celú SR boli zverejnené na 
web stránke RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši.  

 

5. ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE 
 
1.) Zabezpečenie Národného imunizačného programu : 

Aktivity zamerané na udržiavanie vysokej zaočkovanosti detskej a dospelej populácie 
prostredníctvom výchovy odborných pracovníkov na všetkých úrovniach, laickej verejnosti, 
najmä budúcich rodičov. 

Aktívne sme sa zapojili do realizácie aktivít spojené s edukáciu odbornej aj laickej verejnosti 
(prednášky, nástenky, semináre) s problematikou očkovania-, s cieľom posilniť  
informovanosť odbornej aj laickej verejnosti jednak o očkovaní a jednak o ochoreniach ktoré 
sú preventabilné očkovaním v počte 6 prednášok pre odborných pracovníkov a 10 prednášok 
pre laickú verejnosť. V rámci EIW bol uverejnený 1 článok o problematike očkovania. 

Po tretí raz sme sa zapojili do edukácie zdravotných sestier v rámci projektu Hodnota 
očkovania. V spolupráci so sesterskou komorou boli organizované dva odborné semináre 
v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Na seminári sa zúčastnilo 176 zdravotných 
sestier, ktoré po ukončení semináru vyplnili dotazníky – dotazníky boli expedované cez web 
do RÚVZ Trenčín na vyhodnotenie. Odprednášané témy: Ako komunikovať s rodičmi 
odmietajúcich očkovanie, Nové trendy v očkovaní 2014, Očkovanie detí do zahraničia, 
Odporúčané očkovanie, Postoje a názory zdravotných sestier k očkovaniu. 

Všetky informácie, ktoré si vyžadujú dosiahnutie tohto cieľa sú predmetom našich 
edukačných aktivít, seminárov s očkujúcimi lekármi, článkov pre laickú verejnosť. 
Predovšetkým však poskytujeme tieto informácie  v poradni očkovania,  ktorú navštevujú 
hlavne rodičia očkujúcich detí. Celkom sme v r. 2014  pozvali do poradne očkovania 80 
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rodičov odmietajúcich očkovanie, dostavilo sa ich len 15. Aj napriek tomu, že rodičia 
nenavštívili poradňu očkovania ku každej pozvánke bolo priložené „ Poučenie zákonných 
zástupcov detí a o možných následkoch týkajúcich sa ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj 
verejného zdravia v prípade nezabezpečenia  povinného očkovania u svojho dieťaťa“. V troch 
prípadoch rodičia zmenili po návšteve poradne svoj postoj a dali svoje dieťa zaočkovať. 

Každodenne poskytujem informácie vedúce k dosiahnutiu zabezpečenia Národného 
imunizačného programu  tiež v rámci telefonických konzultácii očkujúcich lekárov s nami. 

V pravidelných štvrťročných intervaloch je zasielaný aktualizovaný počet hlásení  odmietania 
povinného očkovania  na ÚVZ SR. V roku 2014 bolo zaevidovaných 80 nových prípadov 
odmietnutia očkovania. 

 

2.) Zabezpečiť realizáciu imunologických prehľadov u ochorení preventabilných 
očkovaním. 

Ani v tomto roku sme neboli vyzvaní k realizácii imunologických prehľadov. V prípade 
uskutočnenia  IP  v našom regióne ich budeme aktívne zabezpečovať. 

 

3.)Surveillance infekčných chorôb  

Denne prešetrujeme každé hlásené podozrenie z infekčného ochorenia, ktoré nám hlásia 
viaceré laboratória fungujúce na území nášho regiónu, taktiež infekčné ambulancie a infekčné 
oddelenia a zabezpečujeme dôslednú diagnostiku usmerňovaním v správne vykonaných 
odberoch na určenie pôvodcu ochorenia. 
V informačnom systéme prenosných ochorení bolo spracovaných 1310 prípadov. 
Epidemiologické šetrenie spojené s protiepidemickými opatreniami a edukáciou obyvateľstva 
bolo realizované v 702 ohniskách. 
Dôraz je kladený na surveillance v prípade výskytu ochorení imunizačného programu.  
Surveillance  ARO a CHPO pravidelným hlásením počas celého roku všeobecnými lekármi 
pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých. 
Enivironmentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV. Celkom 6x v priebehu 
roka sme odoberali odpadovú vodu na vyšetrenie poliovírusov a podľa harmonogramu sme ju 
doručili  do virologického laboratória  v Banskej Bystrici. Všetky odbery boli negatívne.  
 

4.) Boj proti nozokomiálnym nákazám 

Štandardné pracovné postupy pre výkon ŠZD tvorí skupina epidemiológov  určená poradným 
zborom. V čase  keď budú oficiálne schválené, budeme môcť  v rámci Slovenska jednotne 
postupovať. 

V rámci dobrej medziodborovej spolupráce s klinikmi máme sledovanie nozokomiálnych 
nákaz pod kontrolou. V regióne Liptova je problematike riešená v Liptovskej nemocnici s 
poliklinikou  MUDr. Ivana Stodolu,  kde určení zamestnanci  nemocnice  pravidelne 
vykonávajú stery z prostredia a kontrolu sterility  a o výsledkoch RÚVZ  následne informujú. 
Okrem toho RÚVZ zabezpečuje v danej problematike  štátny zdravotný dozor a kontrolu 
sterility.  
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V zmysle zvyšovania bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach bolo realizovaných 
22 kontrol hygienicko-epidemiologického režimu na lôžkových oddeleniach. Odobratých bolo 
114 sterov zo sterilného materiálu, 477 sterov z prostredia. 
V roku 2014 sme mali hlásených 48 NN, ktoré boli prešetrované a v prípade rýchlo šíriacich 
sa nákaz vydaných 6 protiepidemických opatrení. Z RÚVZ v Martine nám hlásili výskyt KPC 
u pacientov Martinskej fakultnej nemocnice a u kontaktov z nášho okresu sme pristúpili 
k vydaniu rozhodnutia  s nariadenými protiepidemickými opatreniami v počte 6. 
V rámci celosvetovej kampane „Hygiena a dezinfekcia rúk“ sme zrealizovali odborný seminár 
pre všetkých zamestnancov tejto nemocnice. 
 
 
6. ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA 

 
1. Zvyšovanie  zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu  v oblasti životného 
štýlu/výživa, pohybová aktivita, legálne drogy- nikotín, alkohol/ formou individuálneho 
poradenstva a prednášok. 
Plnenie: Počty zdravotno-výchovných aktivít v oblasti životného štýlu :  

- Výživa a stravovacie zvyklosti: 71 zdravotno-výchovných aktivít , z toho 45 besied 
26 spoluprác zabezpečujúcich priebeh akcie (ponuka besedy, vybavenie žiadosti 
s termínom a témou besedy - telefonicky alebo e-mailom) 

- Fyzická inaktivita: 26 zdravotno-výchovných aktivít (12 besied, 9 spoluprác, a iné 5 -
demonštrácie cvičení a distribúcia letákov) 

- Tabak: 159 zdravotno-výchovných aktivít (67 besied, 20 spoluprác,72 merania CO 
smokerlyserom ) 

- Alkohol: 87 zdravotno-výchovných aktivít (52 besied, 13 spoluprác,22 iné – DVD 
film a použitie okuliarov- simulátorov opitosti) 

- Prevencia pohlavných ochorení , AIDS : 23 zdravotno - výchovných aktivít 
- Stomatohygiena : 39 aktivít , 
- Iné nezaradené vyššie : 13 aktivít . 

Celkovo bolo realizovaných  395 zdravotno - výchovných aktivít.  
 
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. 
 
Poradenstvo v oblasti zmeny spôsobu života bolo poskytované klientom v základnej Poradni 
zdravia a v špecializovaných poradniach – Poradňa zdravej výživy, Poradňa optimalizácie 
pohybovej aktivity, Poradňa odvykania od fajčenia a Poradňa nefarmakologického 
ovplyvňovania tlaku krvi. Poradňu zdravej výživy navštívilo 376 klientov, Poradňu 
optimalizácie pohybovej aktivity : 6 klientov, Poradňa odvykania od fajčenia :  73  klientov,  
Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK:  78 klientov . 
Celkový počet klientov v špecializovaných poradniach: 533 klientov, z čoho bolo 194 mužov 
 a 339 žien. 
 

3. CINDI program 

Realizované intervencie: individuálne aj skupinové v oblasti prevencie chronických ochorení. 
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1./Individuálne aktivity:  
V základnej poradni zdravia bolo vyšetrených 267 klientov ( M76, Ž 191). U týchto klientov 
boli zisťované anamnestické a antropometrické  údaje, zisťované boli stravovacie zvyklosti 
a úroveň pohybovej aktivity, fajčenie. Zistené údaje vrátane vyšetrených  biochemických 
parametrov, hodnôt tlaku krvi a pulzu  boli zadané do Testu zdravého srdca.  
Počet prvovyšetrených klientov: 173 (z toho bolo mužov  48, žien 125) 
Počet kontrolných vyšetrení: 94  ( Mužov- 28,  Žien -  48). 
 
Vyšetrenie krvi prístrojom Reflotron (vyšetrované parametre TCHOL, GLU, TG, HDL), 
meranie TK a P, antropometrických parametrov a poradenstvo v oblasti rizikových faktorov 
srdcovo-cievnych ochorení bolo realizované počas výjazdov v nasledovných podnikoch, 
firmách, školách  a iných organizáciách : 

- Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek, k.s., ul. 1. Mája, Liptovský 
Mikuláš -  vyšetrených 37 zamestnancov, 

- DELTECH, a.s., Priemyselná, Liptovský Mikuláš- 17 zamestnancov, 
- STOP.SHOP., ul. 1. mája 41, Liptovský Mikuláš - 24  zamestnancov,  
- IMPA, s.r.o., ul. 1. mája, Liptovský Mikuláš - 6  zamestnancov , 
- Základná škola internátna, Jamník - 23  pedagogických zamestnancov,  
- Stredná odborná škola drevárska, Liptovský Hrádok - vyšetrených  11  

pedagogických zamestnancov,  
- Základná škola, Ružomberok, ul. Zárevúca – 16 vyšetrených zamestnancov, 
-  Odborné  učilište Janka Alexyho, Liptovský Mikuláš – 26  zamestnancov, 
- MsÚ v Liptovskom Mikuláši – vyšetrených 9 zamestnancov,  
- Stredná škola: Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - 23 vyšetrených 

zamestnancov – meranie tlaku krvi a merania váhou Omron – analýza stavby tela, 
poradenstvo, 

- ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku - 26 zamestnancov, 
-     Mestská  polícia  Liptovský Mikuláš – 9 zamestnancov, 
-     Mondi SCP Ružomberok  - 47 zamestnancov, 
-     Včela Lippek  - 30 zamestnancov, 
- Domov pre seniorov Golden Age Liptovský Mikuláš - 11 zamestnancov, 
- Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - 17 zamestnancov, 
- Všeobecná zdravotná poisťovňa Liptovský Mikuláš - 16 vyšetrených 

zamestnancov, 
- SOŠ Polytechnickej Liptovský Mikuláš – 18  vyšetrených študentov a 

zamestnancov, 
- MŠ Riadok, Ružomberok - 10 vyšetrených zamestnancov školy. 

 
 2./Skupinové zdravotno-výchovné aktivity (besedy s meraniami) boli realizované pre cieľové 
skupiny: 

1. deti a študenti základných a stredných škôl –  259  aktivít , 
2. zmiešaná skupina – produktívny vek, verejnosť,  poproduktívny vek  –  24 aktivít . 

 
Mediálne vstupy propagujúce zdravotno-výchovné aktivity: 
1.Pri príležitosti Svetového  dňa  zdravia boli poskytnuté hovorkyni MsÚ Liptovský Mikuláš 
informácie na tému „Význam spôsobu života v prevencii srdcovo -cievnych ochorení“. Tieto 
informácie boli uverejnené na web stránkach mesta Liptovský Mikuláš. 
 
2. Prostredníctvom webových stránok RÚVZ boli zverejnené informácie  o celoslovenskom 
protidrogovom projekte vrátane  súťaže „Prečo som na svete rád/rada“. 
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3. Prostredníctvom regionálnych novín „My Liptov“ boli zverejnené informácie ku „Dňu 
otvorených dverí v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia RÚVZ so sídlom 
v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa uskutočnil v rámci svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ . 
 
4. Pri príležitosti Svetového dňa srdca  bol uverejnený článok v novinách My Liptov na tému : 
„Deň srdca“.  Akcia Deň srdca v meste Liptovský Mikuláš bola spropagovaná  v rádiu Liptov.  
 
5.Pri príležitosti Svetového  dňa výživy bola uverejnená v regionálnych  
novinách My Liptov informácia na tému : Kampaň "Odstráň obezitu!" v meste  
Liptovský Mikuláš . 
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Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia  
 
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 

verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia   
 
1.1 Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov vo verejných vodovodoch  

a individuálnych vodných zdrojoch v spádovej oblasti. 
• V roku 2014 RÚVZ Lučenec zabezpečil systematický monitoring životných podmienok – 

monitoring kvality pitnej vody odberom a analýzou vzoriek pitných vôd zo 14 verejných 
vodovodov: v rámci kontrolného monitoringu – 32, preverovacieho monitoringu – 12, 
v rámci ŠZD - 17, spolu 61 vzoriek.  

- uloženie nápravných opatrení: na základe laboratórnych výsledkov z monitorovania 
kvality pitnej vody u spotrebiteľa v rámci ŠZD bolo zistené prekročenie limitov 
ukazovateľov kvality pitnej vody. Za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 
355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného 
dozoru vo verejných vodovodoch bola prevádzkovateľovi vodovodov uložená náhrada 
nákladov.  

• V roku 2014 bola na základe požiadavky pediatra odobratá jedna vzorka vody 
z individuálneho vodného zdroja na vyšetrenie dusičnanov a dusitanov. Podľa výsledkov 
analýzy vo vyšetrenej vzorke vody bolo zistené viacnásobné prekročenie dusičnanov.   
 

1.2 Kontrola vody na kúpanie 
• Umelé kúpaliská s celoročnou prevádzkou: 2,  
• Umelé kúpaliská prevádzkované len v kúpacej sezóne v našom regióne 2 (v roku 2014 

vydané rozhodnutia na prevádzku v kúpacej sezóne) 
- počet predložených protokolov o analýze kvality vody od prevádzkovateľov:106, počet 

odobratých vzoriek v rámci ŠZD 12, z celkového počtu vyšetrených vzoriek (118) bolo 
nevyhovujúcich 7. 

• uloženie nápravných opatrení:  
- na základe laboratórnych výsledkov z vyšetrenia vody na kúpanie v rámci ŠZD bolo 

zistené, že kvalita vody nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku (z 2 
vzoriek neplaveckého bazénu termálneho kúpaliska). Za porušenie povinností ustanove-
ných zákonom č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov bola prevádzkovateľovi 
kúpaliska uložená náhrada nákladov.  

- na základe prevádzkovateľom predložených výsledkov z kontroly kvality vody v krytom 
umelom kúpalisku bolo zistené nesplnenie požiadaviek na kvalitu vody v krytom umelom 
kúpalisku. Za správny delikt – porušenie povinností podľa § 19 ods. 9 zákona č. 355/2007 
Z. z. v znení neskorších predpisov bola prevádzkovateľovi kúpaliska uložená pokuta. 
Následne prevádzkovateľ oznámil opatrenia vykonané na zlepšenie kvality vody.   

• Počet vôd určených na kúpanie: 2 (z toho 1 s neorganizovanou rekreáciou) 
- v roku 2014 RÚVZ Lučenec zabezpečil systematický monitoring životných podmienok – 

monitoring kvality vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny: zabezpečený odber 11 
vzoriek, prevádzkovateľ predložil protokoly o analýze zo 6 vzoriek, z celkového počtu 
vyšetrených vzoriek (17 vzoriek) bolo nevyhovujúcich 5 vzoriek.  

- Aktuálne údaje o kvalite vody (výsledky zo všetkých protokolov) boli vkladané do 
Informačného systému o kvalite vody na kúpanie a počas kúpacej sezóny v týždenných 
intervaloch boli vkladané aj informácie o stave prírodných a umelých kúpalísk.    

- V termíne od 14.7.2014 do 23.7.2014 na základe listu ÚVZ SR bol vykonaný cielený 
štátny zdravotný dozor na prírodných a umelých kúpaliskách (na 4 kúpaliskách), 
nedostatky neboli zistené.   
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1.3 Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach, vrátane v zariadeniach sociálnych 
služieb (s ubytovaním) 
Počet zariadení 53 (z toho zariadení sociálnych služieb s ubytovaním 14) 
- v roku 2014 bolo priebežné upresňovanie aktuálneho zoznamu zariadení sociálnych 

služieb v súvislosti s novelizáciou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
- ŠZD bol vykonaný v 24 ubytovacích zariadeniach, v ktorých neboli zistené závažné 

nedostatky. 
- v roku 2014 boli uvedené do prevádzky 2 nové zariadenia sociálnych služieb (bez 

ubytovania): Denný stacionár v Lučenci na Sládkovičovej ulici ( kapacita 38 osôb) 
a Denný stacionár v Divíne (kapacita 14 osôb). 

 
 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie 
 
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 
podmienok a spôsobu práce. 
 
Aktuálne údaje o počte exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v 
jednotlivých podnikoch regiónu: 
V riziku 3. kategórie evidujeme 1245 zamestnancov, z toho 234  žien, práce zaradené do 4. 
kategórie rizika vykonáva 37  zamestnancov, z toho 2 ženy.   
Najviac zamestnancov je exponovaných hluku – 1215,  chemickým látkam a zmesiam – 137, 
fyzickej  záťaži – 58, s nižším počtom zamestnancov nasleduje riziko vibrácií– 37  biologické 
faktory - 18, záťaž teplom a chladom – 4.  
Podľa prevažujúcej činnosti je najviac pracovníkov exponovaných  rizikovým faktorom 
v priemyselnej výrobe.                   
V roku 2014 boli rizikové práce vyhlásené na pracoviskách štyroch novovzniknutých 
prevádzok:  
- BRIXET  s.r.o., Breznička – výroba drevených brikiet, v riziku hluku pracuje 9 
zamestnancov 
- JCIT s.r.o., Lučenec – výroba kovových palíc do hlavových opierok automobilov, v riziku 
hluku pracuje 36 zamestnancov (muži) y celkového počtu 63 zamestnancov  
- SURF FINANCE s.r.o., Lučenec – stolárska výroba, v riziku hluku pracuje 27/8 
zamestnancov, z celkového počtu 28/9 
- ALKÁT s.r.o. Veľké Dravce – drevovýroba, v riziku hluku pracujú 5/3 zamestnancov. 
Pre 1 prevádzku sme na návrh zamestnávateľa vydali rozhodnutie, ktorými boli rizikové práce 
zrušené, v 1 prípade sme posudzovali prevádzkový poriadok a na základe posudku o riziku 
boli práce preradené z 3.  do 2. kategórie rizika, pôvodné rozhodnutie o vyhlásení rizikových 
prác tak stratilo platnosť. 
Kontroly, ktoré sme priebežne vykonávali, boli zamerané na plnenie opatrení, ktoré vyplývajú 
zamestnávateľom z  rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác. Hodnotili sme dodržiavanie 
schválených prevádzkových poriadkov, plnenie plánovaných opatrení na zníženie rizík, 
prevádzkové podmienky a zabezpečenie zdravotného dohľadu. 
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 
Priorita sa napĺňa v rámci PROGRAMOV A PPROJEKTOV ÚRADOV VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE na rok 2014 a ďalšie roky. 
V hodnotenom období boli vydané 2 rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky, ktoré 
slúžilo ako podklad pre priznanie postavenia chránenej dielne, 1 rozhodnutie pre chránené 
pracovisko a 1 stanovisko pre chránené pracovisko.  
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Oddeleniu hygieny životného prostredia sme poskytli 1 písomné konzultačné stanovisko 
k vydaniu rozhodnutia chránenej dielne a vykonali sme 5 cielených kontrol v existujúcich 
prevádzkach, ktorým bolo postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznané 
v predchádzajúcich rokoch.  
Pri riešení tejto úlohy sme hodnotili úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách, 
zhodnotili sme pracovné prostredie a spôsob výkonu práce vo vzťahu k zdravotným 
obmedzeniam zamestnancov. Neposudzovali sme pracovné zaradenie z hľadiska 
individuálnych diagnóz, ale zamerali sme sa na plnenie povinnosti zamestnávateľa zlepšovať 
pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa 
skutočné a predvídateľné okolnosti; zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade  
ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce. 
 
Oddelenie hygieny výživy 
RUVZ so sídlom v Lučenci – oddelenie hygieny výživy realizovalo a vykonávalo v roku 2014 
najzávažnejšie hygienicko-epidemiologické priority VZ v regióne okresov Lučenec 
v súvislosti s: 

1. 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 
 
v zmysle Viacročného národného plánu pre ÚK  pre podmienky okresu Lučenec 
a Poltár  bolo v roku 2014 odobratých  240 vzoriek potravín, 15 vzoriek kozmetických 
výrobkov a následne 2 nevyhovujúce vzorky kozmetických výrobkov na opakovanú 
analýzu, 1 vzorka obalových materiálov a 1 vzorka predmetov prichádzajúcich do 
styku s potravinami. Z celkového počtu odobratých vzoriek bolo 20 vzoriek 
nevyhovujúcich, čo predstavuje 8,3%.  
Pri kontrolnej činnosti úradnej kontroly pri 4 hláseniach RASFF boli vykonané 4 
kontroly a pri 29 hláseniach RAPEX bolo realizovaných 123 kontrol pri predaji 
a distribúcii kozmetických výrobkov. 
 

2. 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) 
 
počas roku 2014 bolo vykonaných v rámci výkonov ŠZD a ÚK v potravinárskych 
zariadeniach 608 kontrol, z toho v ZSS 353 kontrol, v potravinárskych predajniach, 
baliarňach a skladoch 74 kontrol, vo výrobe 29 kontrol. V sledovanom období sa 
vyskytla požiadavka zisťovania objektívnych údajov pri prevádzke obchodného centra 
Kaufland, kde dochádza k zvýšenej produkcii hluku pri parkovaní a zásobovaní 
v nočných hodinách. Petícia obyvateľov priľahlej ulice pri OC poukazuje na rušenie 
nočného kľudu pri zásobovaní a parkovaní kamiónov na parkovisku pred OC. RÚVZ 
prevádzkovateľovi nariadil predloženie objektivizácie hluku z dopravy, zásobovania 
a stacionárnych zdrojov za deň, večer a noc, kde podľa výsledkov meraní nariadi 
nápravné opatrenia.     
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3. Vykonávaním systematického monitoringu potravinovej bezpečnosti, hlavne 
v oblasti ZSS rýchleho občerstvenia, pre vysoké percento nevyhovujúcich vzoriek 
v roku 2013 
plnenie spracovaného MANCP na rok 2014 so zameraním monitoringu potravinovej 
bezpečnosti bolo v priebehu roku vykonaných 50 kontrol v ZSS rýchleho občerstvenia 
a 18 kontrol pri stánkovom predaji pri hromadných akciách, kde bolo zároveň 
odobratých 26 vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia, z ktorých nevyhovovala 
požiadavkám potravinovej legislatívy 1 vzorka pokrmu, čo predstavuje 4%. Oproti 
roku 2013 došlo k výraznému zníženiu percenta nevyhovujúcich vzoriek z 51,6% na 
4% čo je významné zlepšenie. Nápravnými opatreniami prijatými prevádzkovateľmi 
rýchlych občerstvení a opakovanými kontrolami v rámci ÚK a ŠZD došlo k zlepšeniu 
hygienických podmienok pri príprave a manipulácii s pokrmami rýchleho 
občerstvenia.  
 

4. Preventívnym usmerňovaním, informovanosťou a poradenstvom  
prevádzkovateľom  a zamestnancom predchádzať zdravotným rizikám ich 
minimalizáciou a optimalizáciou výroby 
Pri uvádzaní priestorov do prevádzky sú prevádzkovatelia usmerňovaní a informovaní 
o plnení požiadaviek legislatívy s cieľom predchádzať zdravotným rizikám a s cieľom 
optimalizácie ich výroby. S prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov sú 
individuálne konzultované hygienické požiadavky na danú činnosť, ako aj podmienky 
uvedenia priestorov do prevádzky. Konzultáciami dochádza k samotnej prevencii 
a následne znižovaniu problémov v oblasti potravinového práva.  
 

5. Sledovaním výživového stavu obyvateľstva a jeho životného štýlu podporovať 
povedomie ľudí informovanosťou a poradenstvom 
v roku 2014 boli zabezpečené podklady k plneniu úlohy ako aj materiálno – technické 
vybavenie a spolupráca s oddelením poradne zdravia pri plnení predmetnej úlohy, 
ktorá spočívala pri príprave dotazníkov, zabezpečení diagnostických prúžkov 
a naplnenia požadovaného počtu 80 respondentov. 
Hlavná úloha bola realizovaná u všetkých požadovaných vekových kategórií mužov 
a žien ľahko pracujúcich v počte 80 respondentov s následným spracovávaním 
získaných údajov do programu ALIMENTA. 

   
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže 
 
1. Spracovávanie projektov a programov týkajúcich sa ochrany zdravia a zdravého životného 
štýlu detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže 
V roku  2014 sme sa podieľali na riešení troch projektov: 
 
1. Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku – v rámci ktorého boli 
zozbierané údaje od 30 detí vo vekovej skupine 3-6 ročných detí z dvoch materských škôl 
(MŠ  Rúbanisko II, Lučenec – mestská MŠ – 15 detí a MŠ Lovinobaňa – vidiecka MŠ-15 
detí). Zber údajov prebiehal od 1.5. do 15.5.2014. Po ukončení realizácie dotazníkového 
prieskumu, sme  údaje z dotazníkov  spracovali v programe EXCEL a dňa 20.5.2014 odoslali 
elektronicky  na ÚVZ SR, odbor hygieny detí a mládeže. 
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2. Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak drogy) u detí a mládeže na Slovensku  
Termín plnenia bol určený na obdobie od 22.09.2014 do 3.10.2014. Realizácia úlohy bola 
vykonaná na školách ZŠ Divín a Spojená škola Železničná 5 , Poltár. V ZŠ Divín vyplnilo 
dotazníky 123 žiakov z toho chlapcov 67, dievčat 56, pedagogických zamestnancov 18. 
V Spojenej škole Poltár  vyplnilo dotazníky 79 žiakov, z toho chlapcov 52, dievčat 27  
a pedagogických zamestnancov  20. Po zozbieraní dotazníkov bol vyplnený formulár „ 
Hlásenie za triedu“, dotazníky boli rozdelené podľa tried a poštou  zaslané dňa 2.10.2014 na 
odbor hygieny detí a mládeže ÚVZ SR Bratislava.  
 
3. Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl: využitie 
hodín TV - V rámci uvedenej úlohy boli v termíne od 7.4.2014 do 22.4.2014 vykonávané 
mimoriadne cielené kontroly zamerané na pedagogický proces na hodinách TV na základných 
školách. Bolo skontrolovaných 10 zariadení z toho 5 v meste a 5 na vidieku. Správa 
z kontroly vrátane vyplnenej sumárnej tabuľky v programe EXCEL bola elektronicky zaslaná 
v termíne do 30.4.2014 na ÚVZ SR, odbor hygieny detí a mládeže .    
V realizácii projektu na školách , v ktorých sa vykonali mimoriadne cielené kontroly 
zamerané na pedagogický proces na hodinách TV , sme pokračovali  v období od októbra 
2014 do decembra 2014  formou sledovania pohybovej aktivity detí nasledovne:  
-osobne sme sa zúčastnili hodín TV v 3 a 8 ročníkoch. V rámci sledovania pedagogického 
procesu na hodinách TV sme vyplnili dotazník „Pohybová aktivita detí počas hodiny telesnej 
výchovy“.   
-v každom sledovanom ročníku ( 3 a 8 triedy) , sme rozdali 20 dotazníkov ( 10 chlapcov a 10 
dievčat) , zameraných na  pohybovú aktivitu žiaka. Po zozbieraní údajov sme v mesiaci 
december tieto vložili do databázy programu EpiInfo a elektronicky zaslali na ďalšie 
spracovanie na oddelenie detí a mládeže RÚVZ Banská Bystrica.    
Okrem plnenia uvedených programov a projektov  Úradov verejného zdravotníctva v SR sme 
sa podieľali v nadväznosti na Plán úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru orgánov 
verejného zdravotníctva na monitoringu spotreby vybraných prídavných látok a aróm. 
Dotazník spotreby potravín/pokrmov/nápojov po dobu 24 hodín bol rozdaný v ŽŠ ul. Slobody 
2, Poltár, respondentom v počte 20, vo vekovej kategórii 12 rokov. Výsledky 
o predpokladanom množstve skonzumovanej  prídavnej látky sme jednotlivo za každého 
respondenta vložili do tabuľky v programe Excel a v termíne do 1.11. 2014 zaslali na odbor 
hygieny detí a mládeže ÚVZ SR Bratislava.     
 
2. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad plnením povinnosti stanovených 
zákonom a predpismi súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí 
a mládeže 
V roku 2014 bolo vykonaných 263 kontrol v 150 zariadeniach pre deti a mládež. Kontroly 
boli zamerané na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a vykonávacích vyhlášok. 
Nedostatky zistené v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru boli prejednané zo 
zriaďovateľmi zariadení, pričom sa dohodli termíny na ich odstránenie a následne bolo 
vydaných 5 pokynov regionálneho hygienika na odstránenie zistených nedostatkov. 
3. Vykonávanie úradnej kontroly potravín 
V hodnotenom období sme vykonali 32 úradných kontrol potravín z ktorých 18 bolo 
vykonaných v rámci mimoriadnej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických   
požiadaviek  a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach. 
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4. Plnenie mimoriadnych cielených kontrol v zmysle usmernení odboru HDM pri ÚVZ 
SR 
V zmysle usmernení odboru HDM pri ÚVZ SR bolo v roku 2014 vykonaných 7 
mimoriadnych cielených kontrol : 

1. mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických 
požiadaviek  a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach – v rámci 
ktorej bolo skontrolovaných 19 zariadení, bolo uložených 8 opatrení a dve blokové 
pokuty v sume 132 euro. odobratých bolo 5 vzoriek podávaných jedál (kompletné 
obedové menu) na posúdenie energetickej a biologickej hodnoty a 1 vzorka jedlého 
oleja na stanovenie stupňa prepálenosti oleja. 
 

2. mimoriadna cielená kontrola zameraná na pedagogický proces na hodinách 
telesnej výchovy na základných školách – v rámci ktorej bolo skontrolovaných 10 
zariadení (5 ZŠ v meste a 5 ZŠ na vidieku). 

 
3. mimoriadna cielená kontrola zameraná na odber a vyšetrenie  vzorky stravy 

a vykonanie komplexnej hygienickej previerky v reedukačných zariadeniach  - 
v regióne Lučenec nie je umiestnené ani jedno reedukačné zariadenie. Po konzultácii 
s hlavnou odborníčkou pre OHDM sme vykonali odber vzorky celodennej stravy 
a komplexnú hygienickú previerku v Školskej jedálni  pri Špeciálnej ZŠ internátnej , 
Karola Supa 48, Lučenec.  
 

4. mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických 
požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre deti – v termíne 
počas ktorého prebiehala mimoriadna cielená kontrola neboli v regióne Lučenec  
organizované žiadne letné zotavovacie podujatia pre deti.  
 

5. mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických 
požiadaviek na pieskoviská – v rámci ktorej boli skontrolované 4 pieskoviská , 
z ktorých boli odobraté vzorky piesku na prítomnosť mikrobiálneho a parazitárneho 
znečistenia piesku. V 2 prípadoch bolo detekované mikrobiálne znečistenie piesku 
a boli uložené 2 opatrenia.    
 

6. mimoriadna cielená kontrola zameraná na kontrolu mäsa v školských 
stravovacích zariadeniach – skontrolovaných bolo 26 zariadení. V prípade kontroly 
mäsa neboli zistené žiadne nedostatky .V 1 prípade bol zistený nedostatok týkajúci sa 
požiadaviek na hygienu. Bolo uložené 1 opatrenie. 
 

7. mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických 
požiadaviek v ubytovacích zariadeniach pri stredných školách – v rámci ktorej 
bolo skontrolovaných 5 ubytovacích zariadení a uložených bolo 7 opatrení.   

 
5. Výkon poradenskej a konzultačnej činnosti 
V období od 1.1. do 31.12.2014 bolo poskytnutých 411 konzultácií, ktoré sa týkali 
predovšetkým prehodnocovania kapacity tried materských škôl, organizovania zotavovacích 
podujatí pre deti, likvidácií BRO a odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky 
závažnej činnosti pre zamestnancov zariadení školského stravovania. 
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Oddelenie epidemiológie 
 
Primárna prevencia - prevencia ochorení, vrátane skorej detekcie - predchádzanie 
chorobám, odstraňovanie nežiadúcich expozícií a z nich vyplývajúcich zdravotných rizík 
Sekundárna prevencia (očkovanie, preventívne skríningové programy) 
Surveillance, prevencia a kontrola prenosných ochorení (napr. aj práca v ohnisku...) 
Plnenie aktivít NIP SR (najlepšie fungujúci preventívny program) 
 
Oddelenie podpory zdravia 
 
Priority – odpočet činností v roku 2014 
Národný program prevencie nadváhy a obezity - prostredníctvom poradne zdravia – 
individuálne poradenstvo a výchova a vzdelávanie cieľových skupín.  V roku 2014 sme 
v základnej poradni vyšetrili 347 klientov a na výjazdoch 466 /228- 1. polrok +238 – 2. 
polrok/, z toho 524 klientom bola následne urobená intervencia v oblasti životného štýlu 
a poradenstvo v oblasti faktorov spôsobu života ovplyvňujúcich hmotnosť. Aktivity pod 
názvom Deň pre Vaše zdravie - antropometrické, biochemické vyšetrenie, štandardné 
meranie krvného tlaku, meranie telesných tukov v %, BMI), členovia klubu dôchodcov, 
zamestnanci pekárne v Haliči, závodu Johnson Controls v Lučenci, zamestnanci Mestského 
úradu v Poltári a vo Fiľakove SPOOL a.s. v Lučenci, TESCO Fiľakovo, Správa povodia Ipľa 
a široká verejnosť 
 
NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN NA  KONTROLU TABAKU NA ROKY  2012 – 2014 
Cieľovými skupinami sú deti a mládež (ZŠ, SŠ – besedy, prednášky), produktívny vek 
a seniori – formou individuálneho poradenstva. 
 
31.máj – svetový deň bez tabaku   
Svetový deň bez tabaku sme propagovali klientom pri poradenských a ZV aktivitách - 
odborné poradenstvo, meranie krvného tlaku, telesného tuku, vyšetrenie obsahu CO vo 
vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzer. 
Ďalšie realizované aktivity :  
- informácie v médiách - noviny, rozhlas, webová stránka RÚVZ 
- informácie na nástenkách v priestoroch RÚVZ 
- propagačné materiály do škôl a verejné priestory 
- prednášky (6) a premietanie DVD filmu Kým stúpa dym na (6)  ZŠ a SŠ a meranie obsahu 
CO (28) vo vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzer realizujeme systematicky počas 
celého roka . 
 
15. november – medzinárodný deň bez fajčenia  
Medzinárodný deň bez fajčenia - akcia propagovaná pri poradenských a zdravotno – 
výchovných aktivitách - prednášky (8) a premietanie DVD filmu Kým stúpa dym na (8) ZŠ 
a SŠ  
 
REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO  
PROGRAMU OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA STARŠÍCH ĽUDÍ 
 
V priebehu roka 2014 sme realizovali v skupinách seniorov nasledovné edukačné aktivity:  
Domov dôchodcov a sociálnych služieb Sušany odborná prednáška pre klientov DDaSS na 
témy :  
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26.2.2014- Štítna žľaza a ochorenia štítnej žľazy – 32 klientov 
21.11.2014 – Onkologické ochorenia zažívacieho traktu – 28 klientov 
 
Všetky prednášky boli spojené s diskusiou k danej problematike a odborným poradenstvom 
diskutujúcim, meraním krvného tlaku  a distribúciou zdravotne – výchovného materiálu. 
 
DDaSS Libertas Lučenec 
25.03.2014 – Syndróm vyhorenia- prednáška pre zamestnancov DDaSS 50- klientov 
Liga proti reumatizmu v Lučenci, Klub dôchodcov v Lučenci, Spoločnosť psoriatikov v 
Lučenci 
10 –14. marec - Týždeň uvedomenia si mozgu – medzinárodná akcia – propagovaná v rámci 
projektu Mám 65+ a teší ma že žijem zdravo. Jej hlavným zámerom bolo zvýšiť záujem 
verejnosti a najmä starších ľudí o zdravé starnutie, prevenciu mozgových pamäťových 
schopnosti človeka.  
10 apríl – prednášková činnosť, tréning mozgu - logické hádanky pre seniorov, matematické 
úlohy, meranie krvného tlaku, príprava a distribúcia edukačného materiálu – 43 klientov. 
22.10.2014 – v rámci svetového dňa osteoporózy prednáška na danú tému, príprava 
a distribúcia edukačného materiálu a dotazníkový prieskum na zistenie informovanosti 
obyvateľstva 
Okrem skupinových aktivít sme poskytovali individuálne poradenstvo v poradni zdravia 
v oblasti znižovania hladiny cholesterolu a pohybovej aktivity u seniorov. 
Klub dôchodcov vo Vidinej 
23.04.2014 – Bolesť – prednáška ,individuálne poradenstvo a meranie tlaku krvi – 30 
klientov 
5.11.2014- Prvá pomoc a osteoporóza – prednáška, príprava a distribúcia edukačného 
materiálu – 25 klientov 
 
Literárny klub v Lučenci 
16. 9.2014 – prednáška – Syndróm vyhorenia - prednáška, príprava a distribúcia edukačného 
materiálu – 24 klientov 
 
10.máj – svetový deň - pohybom ku  zdraviu – informácie pre klientov poradne zdravia 
a zamestnancov RÚVZ – meranie tlaku krvi, telesného tuku, BMI , individuálne poradenstvo 
a distribúcia edukačného materiálu. Svetový deň pohybu sme dali do povedomia našim 
občanom prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránke RÚVZ Lučenec.  
 
REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO 
PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DETI A DORAST 
 
Program  „Ovocie a zelenina do škôl“ 
V rámci programu v 1.polroku 2014 sme realizovali v školských zariadeniach intervenciu 
zameranú na oblasť výživových zvyklostí – besedy a prednášky na tému „Význam ovocia 
a zeleniny v strave“, “Mlieko,  mliečne výrobky a ovocie“, „Zdravá výživa“ pre žiakov 
a rodičov ŠZŠ v Lučenci. Prednáška na tému „Vitamíny hravo zdravo“ bola určená pre deti 
navštevujúce predškolské zariadenia.  
V rámci svetového dňa potravy – prednášky na ZŠ v Lučenci pre deti – 3.4. a  6.7. ročníky 
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Na ZŠ a v MŠ sme realizovali besedy na tému „Bezpečnosť cestnej premávky“ a premietanie 
filmu Becepáčik. 
 
10.- 14. marec 2014 -  Týždeň mozgu (Brain Awareness Week) – akcia propagovaná na 
webovej stránke RÚVZ Lučenec, príprava edukačného materiálu – tréning mozgu 
(matematické úlohy, logické hádanky). Realizované prednášky pre deti v MŠ a na ZŠ pre 
nepočujúcich a žiakov s chybami reči (6.7 ročník) v Lučenci a distribúcia edukačného 
materiálu. 
 
22. marec – svetový deň vody –  Pitný režim  -prednáška a distribúcia edukačného materiálu 
pre žiakov ŠZŠ v Lučenci (25 žiakov) 
7.apríl – svetový deň zdravia – Cesta mlieka – prednáška a distribúcia edukačného materiálu 
– ZŠ pre nepočujúcich a žiakov s poruchami učenia v Lučenci 1.4.ročník (30) 
10. máj – svetový deň - pohybom ku zdraviu – informácie prostredníctvom prednášok na 
ZŠ a MŠ v rámci zdravého životného štýlu a distribúcia edukačného materiálu.  
12. september – svetový deň ústneho zdravia - informácie prostredníctvom prednášok v 
 MŠ Tomášovce, príprava a distribúcia edukačného materiálu. (30) 
16. október – svetový deň potravy – Zelenina a ovocie, ako nenahraditeľný zdroj vitamínov 
a vlákniny- prednáška, príprava a distribúcia edukačného materiálu – ZŠ Haličská 8, Lučenec, 
7. ročník – 32 žiakov 
18. – 19. november – týždeň boja proti drogám – prednáška, premietanie DVD filmu, 
príprava a distribúcia edukačného materiálu – ZŠ Lovinobaňa – 6.7.8.9. ročníky - 46 + 60 
žiakov 
20. november - týždeň boja proti drogám – prednáška, premietanie DVD filmu, príprava 
a distribúcia edukačného materiálu – ZŠ pre žiakov s chybami reči v Lučenci – 2. a 4. ročník 
– 31 žiakov 
1. december – svetový deň AIDS – prednáška, premietanie DVD filmu, príprava 
a distribúcia edukačného materiálu - ZSŠOaS – 60 študentov, ŠZŠ Zvolenská cesta – 7.8.9. 
ročník- 34 žiakov 
 
Stomatohygiena  
12.02.2014 - MŠ Veľká nad Ipľom - prednáška, beseda, DVD rozprávka, príprava 
a distribúcia edukačného materiálu – 27 detí 
11.06.2014 – MŠ Partizánska Lučenec - edukačná aktivita - prednáška, beseda, DVD 
rozprávka, príprava a distribúcia edukačného materiálu – 30 detí 
24.9.2014 – MŠ Tomášovce - prednáška, beseda, DVD rozprávka, príprava a distribúcia 
edukačného materiálu – 30 detí 
18..11.2014 – ZŠ Lovinobaňa – 1. ročník - prednáška, beseda, DVD rozprávka, príprava 
a distribúcia edukačného materiálu – 24 žiakov 
 
Pedikulóza - MŠ a ZŠ Trenč/12.02.2014/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

115



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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1. ODBOR  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 

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. 
V rámci posudzovania podkladov k zámerom a k projektovým dokumentáciám pre územné 
konanie stavieb a návrhov na zmeny využitia územia v územných plánoch zón – tam, kde 
predpokladáme negatívne ovplyvnenie obytnej, prípadne rekreačnej funkcie zóny, vyžaduje 
orgán verejného zdravotníctva predloženie vibroakustických štúdií, diagramy zatienenia, 
rozptylové a pachové štúdie, vrátane návrhu opatrení na elimináciu týchto faktorov v životnom 
prostredí. Efektívnym nástrojom posudzovania a riešenia možných negatívnych vplyvov na 
životné prostredie sa stala novela zákona č. 355/2007 Z.z. po 01.08.2014 - § 6 ods. 3 písm. c) - 
posudzovanie potreby realizácie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej a miestnej 
úrovni s následným posúdením takto vykonaného hodnotenia. 
 
2. posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 
v populácii. 
 
Kontrola kvality pitnej vody 

V roku 2014 boli zrealizované všetky plánované odbery vzoriek pitnej vody z verejných 
vodovodov v rámci monitoringu. Za hodnotené obdobie bolo odobratých 178 vzoriek pitnej vody 
z verejných vodovodov, z toho v rozsahu minimálneho rozboru 170 vzoriek, v rozsahu úplného 
rozboru 4 vzorky, v rozsahu kompletného rozboru 4 vzorky. 

Z celkového počtu odobratých vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov bolo 6 vzoriek 
nevyhovujúcich a to v mikrobiologických ukazovateľoch (E. coli, Enterokoky a Koliformné 
baktérie).  

Nevyhovujúce laboratórne výsledky boli prejednané s prevádzkovateľmi zariadení, z ktorých  
boli odobraté vzorky pitnej vody. V spolupráci s vodárenskou spoločnosťou vykonali 
prevádzkovatelia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v kvalite pitnej vody. Následne 
boli vykonané opakované odbery vzoriek pitnej vody na príslušnom odbernom mieste, 
pričom odobraté vzorky pitnej vody vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy.  
 
 Prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody verejných vodovodov v okrese Martin 
a Turčianske Teplice - 14 verejných vodovodov, z toho 6 skupinových vodovodov zabezpečuje 
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36672084 a 
v dvoch obciach (Folkušová, Čremošné) – príslušná obec prostredníctvom  odborne spôsobilej 
osoby – AQUASPIŠ spol. s r.o., Sadová 12/2081, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36 174 360. 
V prípade, že vzorka pitnej vody nevyhovovala požiadavkám kvality vody na ľudskú spotrebu, 
prevádzkovateľ riešil opatrenia na obnovenie vyhovujúcej kvality pitnej vody: vypustenie 
vodojemu, zvýšenie dávky dezinfekčného prostriedku, preplachy potrubí. Následne v opakovane 
odobratých a vyšetrených vzorkách pitnej vody prekročenie stanovených limitov kvality pitnej 
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vody v sledovaných ukazovateľoch nebolo zistené, nález sa nezopakoval. Rádiologické 
ukazovatele sú priebežne sledované v súlade s platnou legislatívou. 
Vo vzorkách z verejných vodovodov, ktorých prevádzkovateľom sú obce, nebolo zistené 
prekročenie legislatívne stanovených limitov ukazovateľov kvality pitnej vody. 
 
Kontrola kvality bazénovej vody 

Počas kúpacej sezóny 2014 (ďalej len KS 2014) bolo v okresoch Martin a Turčianske Teplice 
prevádzkovaných 5 umelých kúpalísk. 
Pripravenosť kúpalísk na poskytovanie služieb, priebeh sezóny a všetky požadované údaje 
odborní pracovníci oddelenia HŽPaZ zaznamenávali do informačného systému, kde postupne 
zadávali výsledky laboratórnych rozborov vzoriek odobratých v rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru na predmetných kúpaliskách, ako aj výsledky kontroly kvality vody na 
kúpanie na základe evidencie jednotlivých prevádzkovateľov.   
Počas KS 2014 bolo zo všetkých kúpalísk odobratých 41 vzoriek bazénovej vody, s počtom 
analýz 504, medzné hodnoty boli prekročené v 31 prípadoch.  
Prevádzkovatelia kúpalísk pravidelne v stanovených intervaloch zabezpečovali meranie pH, 
voľného a viazaného chlóru a následnú evidenciu zistených údajov do prevádzkových denníkov. 
Kontrola kvality vody na kúpanie bola zabezpečovaná prevádzkovateľmi prostredníctvom 
laboratórií INGEO – ENVILAB, s.r.o. Žilina a EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Turčianske 
Teplice. 
   
V okrese Martin sa nachádzajú tri jazerá využívané pre neorganizovanú rekreáciu (Ontário 
Sučany, Lipovecké jazerá – štrkovisko,  rybník Ďanová). Tieto prírodné lokality neboli vyhlásené 
krajským úradom životného prostredia za vody vhodné na kúpanie, na základe čoho neboli 
vykonávané odbery vzoriek vody z týchto lokalít. 
Počas kúpacej sezóny 2014 nebol zaznamenaný výskyt žiadneho hromadného ochorenia 
v súvislosti s kúpaním a pobytom v areáloch kúpalísk regiónu Turiec. 

 
V okrese Martin evidujeme 3 kryté umelé kúpaliská s celoročnou prevádzkou bazénov a  v okrese 
Turčianske Teplice SPA&AQUAPARK – vonkajšie bazény, ktorých prevádzkovateľom sú 
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice. Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v 3 
zariadeniach krytých umelých kúpalísk, v jednom prípade bol prevádzkovateľ upozornený na 
dôslednejšie plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy. Kvalita vody bola 
kontrolovaná počas prevádzky kúpalísk prevádzkovateľmi a odbornými pracovníkmi v rámci 
štátneho zdravotného dozoru. 
 

Kontrola zariadení vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti (EZČ). 
V roku 2014 bolo vydaných spolu 36 rozhodnutí k uvedeniu priestorov zariadení starostlivosti 
o ľudské telo do prevádzky, z toho 14 rozhodnutí bolo na novozriadené prevádzky. Nové 
prevádzky sa týkali najmä služieb kaderníctva, kozmetiky, masáží a pedikúry. Pri uvádzaní 
pedikúry do prevádzky sme kládli dôraz aj na kontrolu účinnosti sterilizátora a vedenie 
sterilizačného denníka. Ostatné rozhodnutia sa týkali zmeny prevádzkovateľa v už existujúcich 
prevádzkach, alebo vydanie rozhodnutí pre jednotlivé podnikateľské subjekty v priestoroch, ktoré 
využívajú spoločne, resp. pri zmene miesta prevádzky u toho istého podnikateľa, alebo z dôvodu 
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rozšírenia poskytovaných služieb. Pri výkonoch ŠZD v zariadeniach, kde je predpoklad prenosu 
ochorení, sme sa zameriavali na kontrolu dodržiavania jednotlivých bodov prevádzkového 
poriadku vypracovaných v súlade s platnou legislatívou, s dôrazom na dodržiavanie správnych 
dekontaminačných postupov. V praxi sa stretávame s veľmi zlou úrovňou vedomostí 
prevádzkovateľov takýchto zariadení, čo sa týka epidemiologicky závažných činností. U 
prevádzkovateľov jednotlivých zariadení sa pri výkone ŠZD kontrolujú posudky o zdravotnej a 
odbornej spôsobilosti najmä pred uvedením priestorov do prevádzky. 
 
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.  
 
Náplňou odbornej činnosti odd. HŽPaZ je aj sledovanie faktorov v životnom prostredí, ktoré 
môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy 
žiarení, mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky, zásady využitia územia tak, aby v 
súčinnosti s faktormi životného prostredia priaznivo vplývali na zdravie. 
HŽPaZ posudzuje, kontroluje a uplatňuje požiadavky verejného zdravotníctva pri určovaní 
osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, určených zo 
zdravotného hľadiska, zabezpečení hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného 
prostredia v bytových budovách a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na 
dlhodobý pobyt, zabezpečovaní ochrany nefajčiarov, informuje verejnosť, vykonáva konzultačnú, 
expertíznu a poradenskú činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňuje v 
záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu, podporu a rozvoj verejného 
zdravia, rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do 
náplne odboru, zabezpečuje monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie, úzko 
spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na tímovej práci. 
 
 
Regionálne priority na úseku verejného zdravotníctva - odd. HŽPaZ  
 
1.1. Ovplyvnenie determinantov zdravia prostredníctvom výkonu ŠZD v rozsahu platnej 
legislatívy. 
 
a) Cestovný ruch: bolo vydané 1 rozhodnutie k uvedeniu nového ubytovacieho zariadenia 
do prevádzky, 1 rozhodnutie z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, 3 rozhodnutia k uvedeniu ATC 
do sezónnej prevádzky. 
b) Služby: bolo vydaných 36 rozhodnutí k uvedeniu priestorov pre vykonávanie EZČ do 
prevádzky (Kaderníctvo – 15, Kozmetiky - 7, Manikúra – 3, Pedikúra – 3, Masáže – 5, 
Permanentný make up – 1, Kombinované služby - 2). 
c) Zariadenia sociálnej starostlivosti: bolo vydaných 5 rozhodnutí k uvedeniu zariadení 
sociálnej starostlivosti do prevádzky (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, 
zariadenie núdzového bývania). 
d) Pohrebníctva: bolo vydané 1 rozhodnutie k uvedeniu priestorov pohrebných služieb do 
prevádzky, z dôvodu rozšírenia prevádzkových priestorov, v jednom prípade bolo konanie vo 
veci žiadosti na uvedenie priestorov pohrebných služieb do prevádzky správnym orgánom 
zastavené. V rámci cieleného ŠZD bolo vykonaných 7 kontrol zameraných na dodržiavanie 
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zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (3 poskytovatelia pohrebných služieb a 4 
zariadenia sociálnych služieb s celoročným pobytom). Boli uložené 2 opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov. V rámci výkonu ŠZD bola skontrolovaná 1 pohrebná služba. 
e) Povodne, havárie: v okrese Martin a Turčianske Teplice orgán verejného zdravotníctva 
neparticipoval na žiadnych mimoriadnych udalostiach, povodniach a haváriách. 
 
1.2. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach cestovného ruchu. 
V rámci zimnej turistickej sezóny bol vykonaný 3x štátny zdravotný dozor v ubytovacích 
zariadeniach. V rámci letnej turistickej sezóny bol vykonaný 8x štátny zdravotný dozor 
v ubytovacích zariadeniach.  
 
1.3. Epidemiologicky závažné činnosti – ŠZD zamerané na soláriá a poskytovanie 
 tetovacích služieb a permanentného make – upu. 
Problematikou EZČ – zariadení starostlivosti o ľudské telo sa odborní pracovníci hygieny 
životného prostredia a zdravia zaoberali v rámci schvaľovania predmetných priestorov do 
prevádzky. 
 

1.4. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach s kúpaliskami 
 s celoročnou prevádzkou a sezónnou prevádzkou. 
V rámci kúpacej sezóny (KS) 2014 boli vydané 4 rozhodnutia na uvedenie umelých kúpalísk do 
sezónnej prevádzky.  
V rámci celoročnej prevádzky umelých kúpalísk bol vykonaný ŠZD v 3 prevádzkach spojený 
s odberom vzoriek bazénovej vody. 

 
 

 
2. ODBOR  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 

 
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 

 
Plnenie: 
V roku 2014 bol odbornými pracovníkmi okrem štátneho zdravotného dozoru na základe žiadostí 
doručených na RÚVZ so sídlom v Martine vykonávaný aj opakovaný štátny zdravotný dozor 
u právnych subjektov, ktoré mali povinnosť odstrániť v priestoroch prevádzky nedostatky 
a zabezpečiť ich v súlade s platnou legislatívou v stanovenom termíne, štátny zdravotný dozor na 
základe podnetov doručených, resp. odstúpených inými kontrolnými orgánmi a výkon ŠZD pre 
rizikové práce, práce zaradené v 2. kategórii prác (chemické látky a zmesi, osobitne CMR látky, 
látky narúšajúce endokrinný systém, toxické, veľmi toxické látky a zmesi, fyzická záťaž, 
psychická záťaž) s evidovaním právnych subjektov a výkonov v programe ASTR. Významnú 
časť odbornej práce oddelenia predstavuje posudzovanie práce PZS, kontrola spôsobu a výkonu 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti pracovníkov. 
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Bol vykonaný opakovaný štátny zdravotný dozor v niektorých poľnohospodárskych subjektoch, 
ktorý bol zameraný na overenie skutkového stavu vo veci odstránenia nedostatkov, zistených 
počas štátneho zdravotného dozoru v predchádzajúcich rokoch. 
Verejné zdravotníctvo nemôže abstrahovať jednotlivé činnosti, ktorých vykonávanie priamo 
súvisí s verejným zdravotníctvom, jeho poslaním, fungovaním a miestom v spoločnosti. Pre 
zabezpečenie aspoň základných podmienok pre ochranu a podporu zdravia na jednotlivých 
pracoviskách je nosný systém zabezpečenia zdravotného dohľadu. Je potrebné sledovať, hodnotiť 
a vykonávať opatrenia z uvedeného pohľadu v oblasti zabezpečenia zdravotného dohľadu tak, 
ako ho definuje platná legislatíva (z.č. 355/2007 Z.z.). Jednotlivé RÚVZ–y by mali posudzovať 
zabezpečenie zdravotného dohľadu pre všetkých pracovníkov, tak ako ho definuje platné znenie 
zákona č.355/2007 Z.z.. Na základe získaných podkladov od všetkých odborov a oddelení 
jednotlivých RÚVZ sa bude dať omnoho reálnejšie vyhodnotiť dostupnosť a prínos zabezpečenia 
PZS pre jednotlivé právne subjekty. V uvedenej súvislosti by sa mali uskutočniť diskusné 
sústredenia, workshopy pre pracovníkov RÚVZ, ktorí nie sú „prácarmi“, pretože často práve naši 
kolegovia „neprácari“ dezinformujú právne subjekty, podriadených, nadriadených v nich o stave 
legislatívy a povinnostiach právnych subjektov v oblasti zdravia pri práci. Nezriedka sú to 
informácie, ktoré sú podávané a interpretované v rozpore s legislatívou v oblasti verejného 
zdravotníctva, ochrany a podpory zdravia pri práci a otáznym sa stáva vyvodzovanie 
zodpovednosti za takýto postup. 
Aj naďalej sú riešené nedostatky v podkladoch spracovaných pracovnými zdravotnými službami 
pre podniky v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Podklady spracované PZS nie sú 
vypracované podľa súčasne platnej legislatívy, a to: identifikácia všetkých zdravotných rizík 
a nebezpečenstiev; hodnotenie všetkých zdravotných rizík; posudky o riziku u jednotlivých 
pracovných činností a profesií (podľa § 30 a násl. zákona NR SR č.355/2007 Z.z., v náväznosti 
na vyhlášku MZ SR č. 448/2007 Z.z. a ďalšiu platnú legislatívu SR, upravujúcu problematiku 
jednotlivých škodlivých faktorov pracovného prostredia); prevádzkové poriadky a v náväznosti 
na všetky identifikované a posúdené zdravotné riziká, spôsob a vhodná forma ich zníženia 
formou kolektívnych a individuálnych opatrení zamestnávateľa/prevádzkovateľa, vrátane 
presných typov používaných OOPP, frekvencie výmeny, účinnosti, spôsobu a miesta ich údržby, 
vhodnosti na konkrétnu pracovnú činnosť. Všetky predložené podklady jednotlivými 
poľnohospodárskymi družstvami je potrebné prepracovať, dopracovať, upraviť a aktualizovať 
podľa konkrétne vykonávaných činností, aktuálneho stavu pracovísk a pracovných miest, 
konkrétnej expozície a komplexne zavzatých a zohľadnených platných legislatívnych úprav. 
Údaje uvedené v podkladoch spracovaných PZS sú často v rozpore s údajmi získanými od 
právnych subjektov, resp. poľnohospodárskych družstiev pracovníkmi RÚVZ so sídlom 
v Martine.  
 
2. posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 

v populácii  
 
Plnenie:  
Pracovníci PPLaT sledujú v rámci kontroly posúdenia zdravotných rizík v oblasti biologických 
faktorov a najmä opatrení zamestnávateľov na zníženie posúdených zdravotných rizík 
v náväznosti na vyhlášku MZ SR č. 585/2008 Z.z. o.i. aj povinné, resp. odporúčané očkovanie 
osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz. 
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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 

 
Plnenie:  
Pracovníci PPLaT sa venujú tejto priorite verejného zdravotníctva u vybraných zamestnávateľov 
v spolupráci s oddelením VkZ s monitorovaním vybraných determinantov zdravia súvisiacich so 
životným prostredím, pracovným prostredím, genetickou predispozíciou, zdravotným stavom, 
ochranou a podporou zdravia a spôsobom života pracovníkov. 

 
Regionálne priority pre rok 2014 

 
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 

 
Plnenie:  

Počas výkonu ŠZD sa pracovníci oddelenia PPLaT zameriavali na posudzovanie pracovných 
podmienok zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo 
strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Sledované 
sú 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 prípade zistení nezrovnalostí sa rieši vzniknutá situácia najmä 
formou konzultácií, usmerňovania zamestnávateľov a PZS s dôrazom na dosiahnutie takého 
výsledku, aby boli maximálne chránení pracovníci a aby boli v čo najväčšej miere dosiahnuté 
podmienky na pracoviskách, ktoré možno označiť ako zdravie podporujúce. 
U mnohých právnych subjektov, resp. poľnohospodárskych subjektov je potrebné riešiť nové 
rozhodnutie na vyhlásenie rizikových prác/návrh na zaradenie pracovných činností do kategórií, 
resp. zrušenie rizikových prác (v rámci výkonov ŠZD boli zistené zmeny v pracoviskách, 
v profesiách, v zdravotných rizikách - faktory práce a pracovného prostredia).  
Na základe zistených skutočností o zmene používaného strojnotechnologického zariadenia 
a používania chemických látok (agrochemikálie – pesticídy) je snahou odborných pracovníkov 
preventívneho pracovného lekárstva pomôcť právnym subjektom zakategorizovať faktory práce a 
pracovného prostredia tak, aby platné rozhodnutia na vyhlásenie rizikových prác korešpondovali 
s reálnou skutočnosťou.  
Napriek enormnému úsiliu pracovníkov oddelenia PPLaT stále nie sú všetky práce zaradené do 
adekvátnych kategórií rizika. Je namieste si položiť otázku, ako ďalej s riešením povinností 
prevádzkovateľov vo vzťahu k ochrane zdravia, či už svojho alebo svojich zamestnancov. Je 
nevyhnutné evidovať aj 2. kategóriu prác, pretože rozdiel, resp. deliaca čiara medzi 2. a 3. 
kategóriou je niekedy taká tenká, že jej presná identifikácia je nemožná. Z hľadiska evidovania 
stavu pracovných podmienok je to jediná cesta, ako by sa dal aspoň čiastočne opísať stav 
pracovných podmienok na Slovensku. Evidenčný program ASTR takúto formu evidovania 
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umožňuje. Keď budú k dispozícii informácie o stave pracovného prostredia aj v 2. kategórii 
rizika, bude možné z pohľadu pracovného lekárstva reálnejšie navrhovať a následne riešiť 
projekty, ktoré budú mať konkrétny cieľ a uplatnenie v znižovaní reálnych zdravotných rizík, 
vyskytujúcich sa v praxi, s dopadom na zdravie pracujúcej populácie. 
Osobitným problémom hodným zreteľa je riešenie SZČO, v terminológii zákona 355/2007 Z.z. 
fyzických osôb – podnikateľov, ktorí vykonávajú najrizikovejšie a najhoršie práce bez 
akejkoľvek ochrany svojho zdravia, nielen z neznalosti, ale aj z nedostatku finančných 
prostriedkov. Vykonávajú tú istú prácu ako predtým zamestnanci, ale bez adekvátnych OOPP, 
preventívnych lekárskych prehliadok... Je nevyhnutné dohodnúť rovnaké pravidlá pre celú 
Slovenskú republiku, o.i. začať riešiť píliarov, pracovníkov v stavebníctve..., alebo deklarovať, že 
podmienky, ktoré stanovuje zákon 355/2007 pre fyzické osoby podnikateľov dodržiavať 
a kontrolovať zo strany príslušných orgánov verejného zdravotníctva nie je potrebné. 

 
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 

 
Plnenie:  

Odborní pracovníci RÚVZ so sídlom v Martine vždy vykonávajú ŠZD pri likvidácii 
azbestocementových materiálov so zdokumentovaním deklarovaných pracovných postupov. 
Počas pokračujúcich prác sa vykonáva náhodný, priebežný výkon ŠZD. 
V rozhodnutí na manipuláciu s azbestocementovým materiálom má každý právny subjekt 
uvedenú povinnosť dodržiavať postup likvidácie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo 
stavieb uvedený v príslušnom oprávnení, vydanom Úradom verejného zdravotníctva SR, dodržať 
podmienky, uvedené v § 8 NV SR č. 253/2006 Z.z. a najneskôr do 15 dní po ukončení prác, 
spojených s manipuláciou s azbestocementovým materiálom, preukázateľne doručiť na RÚVZ so 
sídlom v Martine správu o vykonaných prácach a spôsobe zabezpečenia podmienok na ochranu 
zdravia, vyplývajúcich z platnej legislatívy a predmetného rozhodnutia. 
Zavedením nového evidenčného programu ASTR_2011 v SR sme sa dostali do štádia praktickej 
reálnej využiteľnosti údajov, ktoré sú zaevidované v programe, možnosti z evidencie „vytiahnuť“ 
údaje o evidovaných a kontrolovaných právnych subjektoch. Predpokladom pre reálne využitie 
uvedenej schopnosti programu je „poctivé“ vypĺňanie položiek v programe ASTR, vrátane 
počtov pracovníkov v podniku, organizačnej jednotke a na pracovisku, doplnenie aj právnych 
subjektov, kde nie sú vyhlásené rizikové práce. Je možné odlíšiť počty evidovaných subjektov 
(prípadne s PZS, bez PZS) od počtov kontrolovaných subjektov s aktuálnym výpisom kontrol 
každý rok. 
Ďalším dôležitým bodom alebo skôr úlohou bude zaviesť jednotné výkazníctvo, aby skončilo 
vykazovanie nereálnych čísel, čoho sme svedkami každoročne niekoľkokrát, keď sa za príslušný 
úrad zadávajú počty dozorovaných subjektov, kontrolovaných subjektov, kontrol,...  
Nedeliteľnou súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru sa stala edukačná činnosť v rámci 
podpory zdravia pri práci pre zamestnávateľov a zamestnancov priamo na pracoviskách. 
Zdravotno – výchovné aktivity boli zamerané na edukáciu zainteresovaných na výrobnom 
procese o zdravotných rizikách z expozície rizikovým faktorom, ktoré sa na pracoviskách 
vyskytovali. Najčastejšie diskutovanou problematikou v oblasti zdravotných rizík boli rizikové 
faktory – hluk na pracoviskách, chemické látky, karcinogénne a mutagénne látky, vibrácie, ale aj 
fyzická záťaž – dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie, psychická pracovná zaťaž, práca 
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s bremenami,... Uvedené aktivity samozrejme nie sú viazané len na pracoviská, ale sú 
vykonávané aj pri prejednávaní zistených skutočností na RÚVZ, konzultáciách s odborármi, 
zástupcami zamestnancov, inšpektormi práce...  
Na internetovej stránke RÚVZ so sídlom v Martine sú dlhodobo uvedené články k problematike 
vláknitého prachu - azbestu, hluku na pracoviskách (nepočujúci), prevencii ochorení pri práci 
s počítačom, ale aj rizikách z expozície UV žiarenia, radónu v interiéroch, hodnotenie rizikových 
prác, Európskej kampani o hodnotení rizík, pracovným zdravotným službám. 
Individuálne poradenstvo pre zamestnancov vykonávajú odborní pracovníci taktiež formou 
osobného pohovoru na oddelení PPLaT alebo telefonicky (otázky alebo konzultácie sú často 
anonymné). 
V rámci výkonu ŠZD pracovníci oddelenia PPLaT vykonávali aj kontrolu nefajčenia na 
pracoviskách, spôsob ako sa prevádzkovateľ v kontrolovanej prevádzke vysporiadal 
s povinnosťou vydať „zákaz fajčiť“. Okrem kontroly vydaného zákazu (najčastejšie formou 
internej smernice) boli vykonávané aj námatkové kontroly dodržiavania zákona o ochrane 
nefajčiarov nielen na pracoviskách ale aj v šatniach, denných miestnostiach a pod..  

 
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 
 

Plnenie:  

V roku 2014 oddelenie PPLaT vydalo 18 rozhodnutí pre chránené pracoviská a chránené dielne 
v novo zriaďovaných prevádzkových priestoroch a 27 stanovísk pre chránené pracoviská 
a chránené dielne v zariadeniach/prevádzkach už fungujúcich na trhu práce v predchádzajúcom 
období. Tu možno spomenúť aj dobrú spoluprácu s oddeleniami RÚVZ so sídlom v Martine 
v prípadoch, kedy posudkovú činnosť pre vydanie rozhodnutí na uvedenie priestorov do 
prevádzky vykonávali odborní pracovníci iných oddelení a oddelenie PPLaT posudzovalo 
následne, resp. súbežne chránené pracovisko. 
Bolo by nanajvýš vhodné doriešiť podmienky komplexného posudzovania chránených pracovísk  
na území SR do prevádzky, resp. podmienky vydávania odborných stanovísk v prípade existencie 
právoplatného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov do prevádzky. 
Okrem toho by bolo vhodné centrálne dohodnúť rozsah posudzovania činností a dokladov ku 
zriaďovaniu chráneného pracoviska, pretože pre posúdenie vhodnosti prijatia vhodnej osoby na 
chránené pracovisko je nutné dosiahnuť súlad medzi konkrétnym zdravotným postihnutím osoby 
a zdravotnými rizikami, ktoré sú, resp. budú prítomné na pracovisku. Pre pracovné zdravotné 
služby sú takéto činnosti (posudzovanie zdravotných rizík, vykonanie preventívnej lekárskej 
prehliadky) väčšinou nelukratívne, resp. pre žiadateľov sú takéto služby príliš drahé a tak orgán 
verejného zdravotníctva zostáva jediným, kto dokáže vhodnosť zriadenia pracoviska 
a umiestnenia osoby so zdravotným postihnutím posúdiť. 
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Regionálne úlohy na úseku PPL: 
Zdravotnícke zariadenia s dôrazom na pracovné podmienky ako špecializovaná činnosť 
RÚVZ so sídlom v Martine. 

 
Plnenie:  

Nakoľko problematika zdravotníckych zariadení nie je v podstate v rámci SR vôbec doriešená, 
ostáva plnenie uvedenej úlohy stále z pohľadu verejného zdravotníctva zásadnou prioritou. 
Prečo? 
Jednoduchá odpoveď. Každý región, každé RÚVZ na Slovensku posudzuje zdravotnícke 
zariadenia osobitým spôsobom, podľa zvyklostí pracovníkov, ktorí niekedy nemajú adekvátne 
vzdelanie, niekedy adekvátny prístup, ale väčšinou chýba chuť riešiť problematiku 
zdravotníckych zariadení podľa požiadaviek doby, platnej legislatívy, so zavzatím podmienok 
ochrany pacienta a personálu ana partes aequales, s vytvorením a dovytvorením dobrých (lepších) 
pracovných podmienok, lebo spokojnejší personál (nie p. podnikateľ ...) znamená predpoklad 
lepšieho poskytovania starostlivosti o pacienta (bariérovou ošetrovateľskou technikou 
s poskytnutím napr. adekvátnych OOPP na základe adekvátneho posúdenia zdravotných rizík) 
a menšie riziko pre zamestnanca/personál vzniku poškodenia zdravia z práce. U zdravotníckych 
pracovníkov nie je adekvátnym ukazovateľom počet profesionálnych poškodení zdravia, pretože 
u nich pretrváva vysoký stupeň disimulácie zdravotných problémov a ťažkostí. Preto ak 
konštatujeme, že počet chorôb z povolania v rámci SR v zdravotníctve klesá, tak vo väčšine 
prípadov tento fakt nie je spôsobený lepším vybavením pracovísk, alebo lepšou starostlivosťou 
zamestnávateľa o zamestnanca. Veľký, možno aj zásadný problém v uvedenej oblasti vidíme 
v tom, že väčšina ochorení (netýka sa to len zdravotníctva) sa nehlási, resp. neprešetruje ako 
podozrenie na profesionálne poškodenie zdravia z rôznych dôvodov (kompetenčnoodborné, 
finančné, osobné...). Každý z týchto dôvodov je však v rozpore s poslaním a cieľmi verejného 
zdravotníctva. 
RÚVZ Martin sa nestotožňuje s týmto stavom,  spokojní nie sme, a preto sa snažíme dosiahnuť 
stav, kedy pri dodržaní základnej a zásadnej legislatívy aj v oblasti ochrany a podpory zdravia pri 
práci (zdravotníckych pracovníkov) sa dá poskytovať zdravotná starostlivosť a dokonca na vyššej 
úrovni, ako v zariadeniach, ktoré sú postavené len na „oko“ a prípadne ich aj preferujú zdravotné 
poisťovne. 
Venujeme sa problematike s ťažiskom záujmu v UNM Martin na jednotlivých pracoviskách, 
pričom bokom neostávajú ani ostatné zdravotnícke zariadenia.  
 
Všetky činnosti uvedené v tomto odpočte sú závislé a limitované personálnymi možnosťami 
oddelenia PPLaT (ostatných oddelení RÚVZ), ktoré je personálne poddimenzované 
a v kombinácii s čoraz sa zvyšujúcimi nárokmi na spracovávanú agendu je reálne, dôkladné 
a zodpovedné plnenie nielen týchto úloh, ale najmä úloh vyplývajúcich z poslania, významnosti 
a princípov verejného zdravotníctva čoraz ťažšie a zložitejšie. Všetci pracovníci oddelenia PPLaT 
pracujú za hranicami svojich možností, v permanentnom strese a napätí, čo sa stále viac odráža aj 
na ich zdravotnom stave. 
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3. ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 

Podieľame sa na realizácii 2 hlavných odborných priorít 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 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 
 
Realizujeme 4 regionálne priority určené pre rok 2014 : 
 
1. Hlavná priorita je v súčasnosti jednoznačne efektívny štátny zdravotný dozor a 
efektívna úradná kontrola potravín. 
 
Štátny zdravotný dozor v roku 2014 bol vykonávaný odbornými pracovníkmi oddelenia hygieny 
výživy RÚVZ so sídlom v Martine v súlade zo zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe viacročného 
národného plánu úradnej kontroly potravín vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva na rok 
2014. Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný na posudzovanie jednotlivých 
prevádzok pred ich uvedením do prevádzky, na posudzovanie stavieb, objektov a priestorov pred 
ich samotnou výstavbou, na kontrolu vypracovania a dodržiavania prevádzkových poriadkov, 
zásad správnej výrobnej praxe, vrátane sanitácie a ich verifikáciu v praxi s následnou evidenciou 
(kvalitatívne preberanie potravín, skladovanie potravín, tepelná úprava a  spracovanie potravín, 
uchovávanie pokrmov, manipulácia s odpadom a pod.), na dodržiavanie osobnej a prevádzkovej 
hygieny, na označovanie hotových pokrmov na jedálnych lístkoch. RÚVZ so sídlom  v Martine – 
oddelenie  hygieny výživy zabezpečuje štátny zdravotný dozor a úradnú  kontrolu potravín  v  
okresoch:  Martin  a Turčianske Teplice. 
Pri uvádzaní priestorov do prevádzky v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia v platnom znení, bolo v roku 2014 vydaných 216 kladných 
rozhodnutí. V jednom prípade bolo správne konanie prerušené, v štyroch prípadoch bolo vydané 
zastavenie konania pre účastníkov konania, pričom v roku 2014 nebolo podané žiadne odvolanie 
voči vydanému rozhodnutiu vo veci uvedenia priestorov do prevádzky.    
K projektovým dokumentáciám bolo v roku 2014 vydaných 22 kladných  záväzných stanovísk 
( z toho 14 k zmene účelu stavieb, 5 na kolaudáciu stavieb, 3 na územné konanie stavieb) a 8 
odborných vyjadrení. V rámci konaní usporiadaných príslušnými stavebnými úradmi sa 
pracovníci zúčastnili v  roku 2014  na 18 komisiách (kolaudačné konania, zmeny v užívaní 
stavby, stavebné konania, dodatočné povolenie stavby). Pred uvedením priestorov zariadení do 
prevádzky, resp. do užívania bolo vykonaných 305 obhliadok. 
 V roku 2014 boli realizované aj iné výkony v celkovom počte 715 (expertízy, protokoly 
o posúdení nevyhovujúcich potravín, iné stanoviská – vyjadrenia k rozšíreniu sortimentu a na 
motorové vozidlá určené na prepravu, doplnenie podania, vyjadrenia pre iné oddelenie a iné 
organizácie, dokumentácia týkajúca sa auditov, podklady pre iné oddelenia a pod.).  
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Celkom bolo v roku 2014 v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonaných 1447 previerok 
(v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane hromadných akcií, vo výrobniach, skladoch 
potravín a v distribučnej sieti, obhliadky zariadení). 
 
 Za iný správny delikt podľa § 57 zákona č. 355/2007 Z.z. bolo rozhodnutím RÚVZ 
Martin uložených 17 pokút v celkovej sume 10 430,00 eur. Pričom bolo podané jedno odvolanie 
voči vydanému rozhodnutiu vo veci uloženia pokuty, ktoré bolo postúpené na UVZ SR.  
 
     Na základe hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov zo systému RAPEX boli 
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov odbornými pracovníkmi oddelenia hygieny výživy a hygieny 
životného prostredia vykonané kontroly hlásených 107 druhov nebezpečných kozmetických 
výrobkov, pričom v roku 2014 bolo zaslaných 28 správ o vykonaných kontrolách a bolo 
vykonaných 267 kontrol odbornými pracovníkmi oddelenia hygieny výživy a 44 kontrol 
odbornými pracovníkmi oddelenia hygieny životného prostredia. Kontroly boli vykonané v 
maloobchodných jednotkách, resp. aj v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo; 
v prekontrolovaných zariadeniach sa predmetné výrobky nenachádzali ani neboli do 
prekontrolovaných zariadení dodané.  
    V rámci kontroly dodržiavania zákona  NR SR č. 377/2004 Z.z.  o  ochrane  nefajčiarov 
v platnom znení bolo za rok 2014 vykonaných 521 kontrol. Kontroly boli zamerané na 
dodržiavanie zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania s prípravou a podávaním 
pokrmov, okrem tých, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov; dodržiavanie zákazu fajčenia 
v prevádzkach rýchleho občerstvenia; dodržiavanie zákazu fajčenia v predajniach, na 
pracoviskách (výrobne a pod.); doriešenie podnetov z roku 2013 v obchodných centrách.  
Kontroly dodržiavania zákazu fajčenia boli realizované cielene - jednotlivo, ale aj kumulovane 
s inými kontrolami – štátny zdravotný dozor, úradná kontrola potravín. Pri kontrolách bolo 
zistené, že vo väčšine zariadení spoločného stravovania s prípravou a podávaním pokrmov sú 
zabezpečené stavebne oddelené priestory, ktoré sú oddelené a označené v zmysle citovaného 
zákona, resp. je v nich úplný zákaz fajčenia  (prevádzky ZSS s jednou odbytovou miestnosťou). 
V jednom obchodnom centre, v ktorom sa nachádzajú zariadenia spoločného stravovania 
zrealizovali úplné stavebné oddelenie fajčiarskych prevádzok s posilneným núteným odvetraním.  
V čase výkonu kontrol nebolo zistené porušovanie zákazu fajčenia. 
V rámci kontrol vykonaných na základe podnetov/sťažností doručených elektronickou poštou, 
resp. listom, bolo riešených 21, z ktorých bolo 10 neopodstatnených, 10 opodstatnených a 1 
podľa obsahu bol z časti postúpený na priame vybavenie vecne a miestne príslušným kontrolným 
orgánom štátnej správy.  
 Za zistené nedostatky pri výkone štátneho zdravotného dozoru v prevádzkach za rok 2014 
boli uložené sankcie. Celkovo bolo uložených 27 blokových pokút v sume 1020,00 €.                       
Podľa § 57 zákona č. 355/2007 Z.z. bolo rozhodnutím RÚVZ Martin uložených 17 pokút 
v celkovej sume 10 430,00 eur. 
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Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine boli v roku 2014 zaslané, 
v rámci Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), hlásenia: 
 
1. „Výskyt nepovolenej látky – nitrofuranu (metabolit) furazolidonu v mrazenom 
králičom mäse z Číny“ 
Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (RÚVZ Martin) bol 
elektronickou poštou doručený list Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ 
SR) č. OHVBPKV/4878/2014/Jo vo veci vykonania kontrol v zariadeniach spoločného 
stravovania podľa distribučného zoznamu, v súvislosti s oznámením Rýchleho výstražného 
systému pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2014.0768 o výskyte nepovolenej látky – nitrofuranu 
(metabolit) furazolidonu v mrazenom králičom mäse z Číny. Na základe hore uvedeného bolo 
vykonaných v rámci štátneho zdravotného dozoru 9 kontrol, pričom nebol zistený výskyt 
predmetných výrobkov v žiadnej prevádzke.  
 
 
2. „Prítomnosť nepovolenej látky progesterón vo výživovom doplnku Compress 
Fever/Compres Expand Fever“ 
 Na RÚVZ Martin bol doručený elektronickou poštou list ÚVZ SR č. 
OHVBPKV/6146/2014/Tru vo veci žiadosti o vykonanie kontroly v sídle spoločnosti WIN, s.r.o., 
IČO: 36 361 909, Československej armády 1, 036 01 Martin, na základe varovného oznámenia 
RASFF č. 2014.1069 o zistení prítomnosti nepovolenej látky progesterón vo výživovom doplnku 
z Českej republiky. Názov a označenie výrobku: výživový doplnok Compress Fever/Compres 
Expand Fever, obchodná značka: Nutrend; iné označenie: Hardcore fat Burner; výrobca: Nutrend 
D. S., a.s., Česká republika; dovozca do SR: NUTREND D. S., a.s., Chvalkovice 604, 779 00 
Olomouc, Česká republika; balenie: plastová HDPE fľaša v kartónovej krabici obsahujúca 120 
kapsúl; hmotnosť: 144,4 g; dátum spotreby: 13/12/2015, zásielka č. L13.06.2014. 
Na základe hore uvedeného boli ihneď telefonicky kontaktované zodpovedné osoby firmy, ktorá 
doplnok distribuovala (WIN, s.r.o.) a v sídle predmetnej spoločnosti bola vykonaná úradná 
kontrola. Počas výkonu úradnej kontroly potravín bolo zistené, že umiestnenie výživového 
doplnku na trh v Slovenskej republike bolo povolené rozhodnutím ÚVZ SR Bratislava č. 
OHVBPKV/1898/2010/Ht. Distribútor zabezpečil stiahnutie doplnku z trhu v počte 15 balení a 
jeho následné vrátenie dovozcovi do SR: NUTREND D. S., a.s., Chvalkovice 604, 779 00 
Olomouc, Česká republika.  
 
3. „Migrácia olova z formy na pečenie v tvare srdca, pôvodom z Číny“ 
Na RÚVZ Martin bola doručená elektronickou poštou žiadosť ÚVZ SR o vykonanie kontrol 
v súvislosti s výskytom škodlivého výrobku „Srdce – rozkladacia forma“, vhodné do rúr na 
pečenie až do 200°C, značka: HOME & DECO, EAN kód 44960009131006100199, iné 
označenie/výrobné číslo: Auftr. 44960/00; Saison 114; WGR: 913, výrobca: Ningbo Future 
Import & Export Co. Ltd., 95 Business Mansion No.598 Jiangnan Road, Ningbo China, dovozca 
do Slovenskej republiky: Fa. Kik Textilien und Non Food GmbH, Bönen, Nemecko na základe 
oznámenia RASFF č. 2014.1406. 
Na základe hore uvedeného odborní pracovníci RÚVZ Martin vykonali štátny zdravotný dozor 
v dvoch zariadeniach: „Predajňa Kik, Jilemnického 10809, 036 01 Martin“  a „Predajňa Kik 
v Obchodnom centre Tulip, Pltníky 2, 036 01 Martin“. V obidvoch predajniach boli predmetné 
výrobky stiahnuté z predaja a vrátené do centrálneho skladu. 
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4. „Kadmium v konzerve so sardinkami“ 
 Na základe listu ÚVZ SR č. OHVBPKV/8776/2014/Tru, v súvislosti s oznámením 
RASFF č. 2014.1492-add01 o výskyte nad limit kadmia vo výrobku: DLE GUSTA (Hamé 
Oceán), rybacia konzerva, sardinky vo vlastnej šťave, váha: 120 g, pôvod: Thajsko, dodávateľ: 
Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice bola podľa priloženého distribučného zoznamu 
vykonaná kontrola v zariadení spoločného stravovania Pizzeria Venezia, Tolstého 35, Martin.  
Bolo zistené, že obchodný zástupca firmy Hamé zabezpečil stiahnutie predmetného výrobku 
v počte 28 kusov z trhu.  
 
5. „Salmonella enteritidis v mrazených kuracích stehenných rezňoch pôvodom z Poľska – 
dovoz na Slovensko“ 
Na RÚVZ Martin bol elektronickou poštou doručený list ÚVZ SR č. OHVBPKV/8368/2014/Jo 
vo veci vykonania kontrol v zariadeniach spoločného stravovania podľa distribučného zoznamu, 
v súvislosti s oznámením RASFF č. 2014.1456 o výskyte patogénneho mikroorganizmu 
Salmonella enteritidis v mrazených kuracích stehenných rezňoch z Poľska (výrobca: Zaklady 
Miesne "UNIMIES" Sp. z o.o., ul. Szczepanowska 35, Brzesko, Pol'sko, dátum min. trvanlivosti: 
9.10.2015, 1 kartón - 12 kg (6 x 2 kg), PL 120 303 23).  
Na základe hore uvedeného bola vykonaná úradná kontrola v rámci ktorej nebol zistený výskyt 
predmetných výrobkov v žiadnom z prekontrolovaných zariadení spoločného stravovania. 
V súvislosti s výkonom úradnej kontroly potravín bolo zistené, že 12 kg výrobku uvedeného 
v distribučnom zozname, bolo dodané do prevádzky „Predajňa mäsa a mäsových výrobkov, 
Zvolenská 4000, 036 01 Martin“, ktorá je prevádzkovaná „AGROMÄSO, družstvo, IČO: 
36 408 140, Bystrička 152, 038 04 Bystrička“. Prevádzkovateľ predložil doklad o vrátení 4 kg 
zostatku predmetného výrobku dodávateľovi – fa SNIEŽIK. 
 
6. „Nepovolená látka sildenafil vo výživovom doplnku z Kanady, cez Rumunsko“ 
Na RÚVZ Martin bola doručená elektronickou poštou žiadosť ÚVZ SR o poskytnutie informácií 
v súvislosti s výskytom výrobku „VIMAX, plastová fľaštička s obsahom 30 kapsúl, 20 g, iné 
označenie: Male Virility Enhancement, 100 % natural product, dátum minimálnej trvanlivosti: 
31/12/2016, výrobné číslo: 1212, krajina pôvodu: Kanada – výživový doplnok obsahujúci 
nepovolenú látku sildenafil,  u predajcu: „Vimax – Pills, Dušan Huťka, Štúrova 28, 038 54 
Krpeľany (prevádzkovateľ e-shopu)“. Z výstražného oznámenia RASFF č. 2014.1461 vyplynulo, 
že predmetný výživový doplnok bol do Českej republiky zaslaný zo Slovenska od hore 
uvedeného predajcu.  
Úradnou kontrolou bolo zistené, že skutočným predajcom výživového doplnku (VD) je Dušan 
Huťka, Mgr. art, miesto podnikania: J. Vojtaššáka 3148/8, 01008 Žilina, ktorý predmetný VD 
prebral v celkovom množstve 200 ks od dovozcu VD a rozdistribuoval ho rôznym súkromným 
osobám v počte cca 150 ks. Predaj realizoval prostredníctvom internetového predaja: 
www.vimaxpills.sk . Celkovo bolo z  predaja stiahnutých 76 balení, ďalších 124 balení bolo 
odoslaných rôznym súkromným osobám (spotrebiteľom), ktorých predajca upovedomil o obsahu 
nepovolenej látky v predmetnom VD, možnosti vrátenia produktu, resp. neprebratia odoslaných 
zásielok. Všetky VD predajca vrátil dodávateľovi: Rockon group s.r.o., Tiešňavká 52/3, 038 54 
Krpeľany a ten následne spoločnosti PHARMEXPRESS S.R.L., Anghelescu Cristian, 10 
Transilvaniei Street, Bucharest, Romani.          
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Úradná kontrola potravín bola vykonávaná na základe viacročného národného plánu úradnej 
kontroly potravín vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v roku 2014, ktorý bol 
vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov, v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, v zmysle 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách 
uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmovinového 
práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá. Úradná kontrola bola zameraná na 
výrobu a predaj epidemiologicky rizikových potravín (lahôdkarské výrobky, cukrárske výrobky, 
nebalená zmrzlina), na potraviny             na osobitné výživové účely vrátane dojčenskej a detskej 
výživy, na výživové doplnky na báze vitamínov a minerálnych látok, pramenité dojčenské vody 
a balené pitné vody, na potraviny a pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania a na ostatné 
potraviny z hľadiska ich zdravotnej bezpečnosti. Pri výkone úradnej kontroly bola pozornosť 
sústredená na dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe a vedenie evidencie z nej 
vyplývajúcej; dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny; zabezpečenie systému 
vysledovateľnosti potravín prevádzkovateľmi potravinárskych zariadení; dodržiavanie zásad 
skladovania potravín a pokrmov a ich následná manipulácia (tepelná úprava, výdaj pokrmov, 
uchovávanie rozpracovaných polotovarov a pokrmov, predaj potravín); predloženie dokladov o 
zdravotnej a odbornej spôsobilosti; spôsob zhromažďovania a likvidácie odpadov; vzdelávanie 
pracovníkov;  označovanie potravín a pokrmov; odber vzoriek; realizovanie auditov či už 
čiastkových alebo kontrolných v plánovaných prevádzkach; materiály a predmety, ktoré 
prichádzajú do styku s potravinami.  
V rámci úradnej kontroly potravín v zmysle kompetencií zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v platnom znení a v rámci štátneho zdravotného dozoru v zmysle zákona NR SR        
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov bolo v roku 2014 vykonaných 218 úradných kontrol potravín (potravinárske podniky 
vyrábajúce a manipulujúce s nebalenou zmrzlinou, pramenitými vodami pre dojčatá, potravinami 
na osobitné výživové účely, výživovými doplnkami, prídavnými látkami, arómami; obaly 
a materiály prichádzajúce do styku s potravinami, kontroly v zariadeniach spoločného 
stravovania vrátane výroby lahôdkarských výrobkov, cukrárskych výrobkov a prípravy hotových 
pokrmov a jedál a predajných miestach). 
 
 Za zistené nedostatky pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzkach za rok 2014 
boli uložené sankcie. Celkovo bolo uložených 23 blokových pokút v sume 990,00 €. Podľa § 28 
zákona č. 152/1995 Z.z. boli rozhodnutím RÚVZ Martin uložené 3 pokuty v celkovej sume 2 
300,00 eur. Pričom bolo podané jedno odvolanie voči vydanému rozhodnutiu vo veci uloženia 
pokuty, ktoré bolo postúpené na UVZ SR. 
 
 Celkovo bolo v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
odobratých 232 vzoriek potravín, 18 sterov z prostredia, kuchynského náradia a náčinia, z rúk 
a odevov pracovníkov a 2 vzorky pitnej vody na laboratórnu analýzu. Z celkového počtu 
odobratých vzoriek potravín nevyhovelo kritériám hygieny procesu výroby v mikrobiologických 
ukazovateľoch podľa Výnosu 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 10 vzoriek potravín pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva koliformných 
baktérií a 9 vsterov. 
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Nevyhovujúce vzorky:  Podľa § 58 ods. 3 zákona  č. 355/2007 Z.z. bola za nevyhovujúce 
odobraté vzorky uplatnené náhrada nákladov vo výške 134,00 eur v troch prevádzkach. 
Podľa § 58 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. Z  za nevyhovujúce stery, ktoré vykazovali prítomnosť 
patogénnej baktérie a podmienene patogénnych  baktérií, bola uplatnená náhrada nákladov vo 
výške 74,00 eur a za nevyhovujúce vzorky potravín vo výške 60,00 eur.   
Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 152/1995 Z.z.  boli za nevyhovujúce odobraté vzorky uplatnené 
náhrady nákladov vo výške 87,00 eur v dvoch prevádzkach. 
 
 V roku 2014 bola realizovaná úradná kontrola podľa plánu úradnej kontroly v oblasti 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, ktorý je zostavený na základe 
usmernenia k viacročnému národnému plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného 
zdravotníctva na rok 2012 - 2014 a aktualizovaného metodického pokynu k výkonu úradných 
kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami na rok 2014.  
Úradná kontrola bola vykonaná s odberom vzoriek a bez odberu vzoriek. V rámci úradnej 
kontroly s odberom vzoriek sa vykonal odber 2 vzoriek – kovové výrobky (mini strúhadlo, mini 
forma na pečenie) z distribučnej siete na laboratórnu analýzu sledovaných ukazovateľov 
kadmium, olovo, chróm, nikel, antimón, ortuť, arzén + ďalšie kovy. Vzorky boli zaslané na 
RÚVZ Poprad – NRC. Na základe laboratórnych analýz vzorky vyhoveli. Pri odbere vzoriek sa 
vyplnil aj záznam o úradnej kontrole. 
 
Audity: V roku 2014 bolo plánovaných 7 kontrolných auditov a 10 úplných auditov. Za 
sledované obdobie sa vykonalo 5 kontrolných auditov a 9 úplných auditov.  
V 1 prípade prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania požiadal o preloženie výkonu 
auditu na neskorší termín, v dvoch prípadoch bola prevádzka zrušená. 
 
Na základe prípisov z ÚVZ SR na vykonanie mimoriadnych cielených kontrol, zameraných na 
dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie              
a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 533/2007  o podrobnostiach 
o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „vyhláška č. 533/2007“), vrátane 
kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa 
zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v zariadeniach spoločného 
stravovania v Slovenskej republike, bolo vykonaných 5 mimoriadnych kontrol a zároveň cielené 
kontroly v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2014. 
Jednalo sa o nasledovné kontroly: 

1. Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
a kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike. 
2. Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike. 
3. Mimoriadna kontrola zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas 
konania hromadných podujatí v Slovenskej republike. 
4. Cielené kontroly v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej 
sezóny 2014 v Slovenskej republike. 
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5. Mimoriadna kontrola v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na kontrolu 
hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. 
6. Mimoriadna kontrola zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a 
nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov.  
 
Celkový počet vykonaných kontrol v rámci mimoriadnych kontrol bol 102. Za zistené nedostatky 
boli uložené blokové pokuty v počte 10 v celkovej sume 645,00 eur (doklady o odbornej 
spôsobilosti zamestnancov; vysledovateľnosť; skladovanie potravín; bez označenia dátumu 
a hodiny prípravy; nedostatky v osobnej hygiene a pod.). Na základe zistených nedostatkov bolo 
začaté v piatich prípadoch správne konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie povinností 
podľa § 57 zákona č. 355/2007 Z.z. a § 28 zákona č. 152/1995 Z.z. v celkovej sume 1 800,00 eur.  
Celkovo bolo odobratých 17 vzoriek stravy, z toho 10 vzoriek podávaných jedál (kompletné 
obedové menu) na laboratórnu analýzu na posúdenie energetickej hodnoty a biologickej hodnoty 
(obsah bielkovín, tukov, sacharidov, kuchynskej soli, vápnika, horčíka, vitamínu C, vlákniny) a 7 
vzoriek hotových jedál na analýzu mikrobiologických ukazovateľov, pričom všetky vzorky 
vyhoveli kritériám hygieny procesu výroby.  Zároveň bolo odobratých 10 sterov z prostredia, 
pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov (č. 4018 – 4027/2014), pričom bolo 
zistené, že 9 vzoriek odobratých sterov z prostredia vykazovalo prítomnosť patogénnych 
a podmienene patogénnych baktérií. Na základe  uvedeného bolo voči prevádzkovateľovi 
zariadenia  začaté správne konanie vo veci uloženia úplnej náhrady nákladov, v celkovej sume 
74,00 eur..  

Celkový počet vykonaných kontrol v rámci cielených kontrol zmrzliny bol 82, počet 
skontrolovaných zariadení 38 (najčastejšie nedostatky pri kontrolách: pôvod tovaru (dodacie 
listy) – vysledovateľnosť, nevedenie evidencie, neodkladanie vzoriek vyrobenej zmrzliny, 
chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti zamestnancov, prevádzková hygiena). 
Podľa § 55 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. v platnom znení (za nevyhovujúce výsledky 
všetkých odobratých vzoriek zmrzlín) bolo uložené 1 opatrenie. Blokových pokút bolo uložených 
5 v celkovej sume 180,00 eur. Vyšetrených bolo 32 vzoriek, z toho 3 vzorky nevyhoveli 
kritériám hygieny procesu výroby v mikrobiologických ukazovateľoch pre prekročenie 
najvyššieho prístupného množstva kvasiniek a plesní. Náhrada nákladov podľa § 20 ods. 4 
zákona č. 152/1995 Z.z. bola uložená dvom prevádzkovateľom v celkovej sume 87,00 eur. 
  
 
2. Pokračovanie v sledovaní výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej 
populácie 
 
Úloha je rozdelená do 3 častí: 
Prvá časť zahŕňa : 
Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie SR - výber cieľovej 
skupiny – 2 vekové kategórie mužov a žien pre ľahkú prácu v zmysle OVD SR (Vestník MZ SR 
čiastka 7-8/1977, číslo SOZO – 1586/1997-08 zo dňa 3. marca 1997). 
a) ľahko pracujúce ženy – vek. kat 19 až 34 r. v počte 20 
b) ľahko pracujúce ženy – vek. kat.35 až 54 r. v počte 20 
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c) ľahko pracujúci muži – vek. kat. 19 až 34 r. v počte 20 
d) ľahko pracujúci muži – vek. kat. 35 až 59 r. v počte 20 
 
Každý klient obdŕžal 1- dňový jedálny lístok, pre zhodnotenie bolo použité počítačové 
spracovanie v programe ALIMENTA – nadstavbová verzia, ktorý poskytol údaje                      o 
energetickom príjme, príjme základných živín – T, S, B, vitamínov, minerálnych látok, hrubej 
vlákniny, cholesterolu zo stravy, NaCl, príjmu tekutín v porovnaní s OVD SR.  
Dotazník o životospráve 
A/ spotreba potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti 
B/ pohybová aktivita a vplyv stresu na organizmus 
Dotazník poskytuje informácie o stravovacích zvyklostiach, o spotrebe pokrmov, pohybovej 
aktivite v zime a v lete a vplyve stresu na organizmus. 
II. časť zahŕňa vyplnenie klinicko – somatického dotazníka klientom - poskytuje informácie o: 
hmotnosti, výške, BMI, WHR, Tks, Tkd 
III. časť zahŕňa vyplnenie záznamového listu na základe biochemického vyšetrenia 
Táto časť je plnená v spoluprácu s oddelením VkZ, pričom každému klientovi bola odobratá 
kapilárna krv na stanovenie lipoproteínového metabolizmu (Cchol, TGL, HDL, LDL, Glyk.). 
Vyšetrenie bolo uskutočnené na prístroji REFLOTRON.  
 V rámci možných výstupov z programu ALIMENTA sa pracovníci oddelenia hygieny 
výživy zamerali na vyhodnotenie plnenia nutričnej hodnoty stravy k platným OVD (odporúčané 
výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike uvedené vo Vestníku MZ SR č. SOZO 
– 1586/1997-08 ) v zariadeniach sociálnych služieb pre dospelých.    
V roku 2014 boli získané jedálne lístky v štyroch zariadeniach a to: 
1. Domov sociálnych služieb, Martin - Ľadoveň  
2. Stredisko evanjelickej diakonie – diakonické centrum, Sučany. 
3. Domov dôchodcov, Turčianske Teplice 
4. Komunitné centrum Medik – M, Martin 
 
Cieľom úlohy je zber, vyhodnotenie, porovnanie jedálnych lístkov za obdobie 1 mesiaca 
a dosiahnutie požadovaného výsledného nutričného zloženia a energetickej hodnoty stravy.  
O plnení nutričnej hodnoty sú jednotlivé zariadenia informované a na základe výsledkov sú im 
odporúčané zmeny v skladbe pokrmov. Vyhodnotenie plnenia nutričnej hodnoty v daných 
zariadeniach  je  k 31.12.2014. 
 
 
3. Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách  
 
Úloha je rozdelená do dvoch etáp, pričom v prvej etape – od januára do októbra 2014 má 
prebiehať zber a analýza vzoriek a v druhej etape – december 2014 bude ÚVZ SR vypracovaná 
záverečná správa. Výstupy monitoringu spotreby vybraných prídavných látok      v potravinách 
hodnotí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a  budú základom pre hodnotenie 
zdravotného rizika z potravín s cieľom zistenia miery závažnosti záťaže exponovanej populácie 
daným rizikovým faktorom v určitom časovom období a ako preventívne opatrenie umožnia bázu 
pre ochranu zdravia a prijatie legislatívnych opatrení. 
V rámci danej úlohy bolo v roku 2014 vyšetrených 20 respondentov, rozdelených na 2 vekové 
kategórie mužov a žien pre ľahkú, resp. strednú prácu podľa členenia fyziologických skupín 
uvedených v „Odporúčaných výživových dávkach obyvateľov SR“. V rámci monitoringu bola 
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sledovaná spotreba troch vybraných prídavných látok – E 200 – E 203 Kyselina sorbová – 
sorbany, E 210 – E 213 Kyselina benzoová – benzoany a E 952 cyklamáty.  
Analýzou 24-hodinového dotazníka spotreby potravín/pokrmov/nápojov, ktorý zahŕňal 
konzumáciu počas jedného pracovného dňa a jedného víkendového dňa sa získali údaje 
o predpokladanom množstve skonzumovanej prídavnej látky resp. arómy u dospelej populácie, 
ktoré budú porovnané s jej stanoviteľným denným príjmom (ADI). 
Okrem vyplnenia 24 – hodinového dotazníka spotreby pokrmov boli v roku 2014 v distribučnej 
sieti odobraté tri vzorky potravín na stanovenie hodnoty „Sorbany“ (laboratórnou analýzou 
stanovená hodnota – kyselina sorbová – nedokázaná; kyselina benzoová - nedokázaná), na 
stanovenie hodnoty „Benzoany“ (laboratórnou analýzou stanovená hodnota kyselina sorbová – 
208,1 mg/kg; kyselina benzoová – 136,3 mg/kg), na stanovenie hodnoty „Cyklamáty“ 
(laboratórnou analýzou stanovená hodnota – ND). 
 
 
4. Efektívny ŠZD na úseku kozmetických výrobkov 
 
V rámci bezpečnosti kozmetických výrobkov a ochrany spotrebiteľov a v rámci výkonu ŠZD 
bolo za I. polrok 2014 realizované nasledovné: 

Cielené úlohy: 
 
1. V mesiaci január 2014 sme súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu 
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2014 sme v rámci realizácie 
úlohy: Regulované látky - fluór, 2,2-dioxyetanol a peroxid vodíka vo výrobkoch: „Výrobky pre 
dospelých – zubné pasty s bieliacim účinkom“, odobrali 4 vzorky zubných pást s bieliacim 
účinkom na laboratórne vyšetrenie chemických ukazovateľov - regulované látky. 
      
Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických 
výrobkov a predaj kozmetických výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru nebol zistený predaj kozmetických výrobkov po uplynutí 
dátumu minimálnej trvanlivosti a označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade 
s ustanovením § 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na kozmetické výrobky. V označovaní kozmetických výrobkov neboli zistené 
nedostatky. Požiadavkám bezpečnosti v chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.   
 
2. V mesiaci apríl 2014 sme v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu 
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2014 v rámci realizácie úlohy: 
Vyšetrenie mikrobiologických ukazovateľov a chemických ukazovateľov - Regulované látky - 
konzervačné látky vo výrobkoch „Výrobky pre deti – mydlá, vlhčené utierky s antibakteriálnym 
a antimikrobiálnym účinkom“ odobrali na laboratórne vyšetrenie 2 vzorky kozmetických 
výrobkov v distribučnej sieti.  

Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických 
výrobkov a predaj kozmetických výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru nebol zistený predaj kozmetických výrobkov po uplynutí 
dátumu minimálnej trvanlivosti a označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade 
s Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch; v 
označovaní kozmetických výrobkov neboli zistené nedostatky. Požiadavkám bezpečnosti v 
chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.  
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3. V mesiaci máj 2014 sme v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu 
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2014 v rámci realizácie úlohy: 
Vyšetrenie mikrobiologických ukazovateľov a chemických ukazovateľov: Regulované látky - 
konzervačné látky vo výrobkoch: „Výrobky pre deti – šampóny, peny, gély do kúpeľa, na 
sprchovanie, vody, lotiony, mlieka“ odobrali na laboratórne vyšetrenie 3 vzorky kozmetických 
výrobkov v distribučnej sieti.  
 
Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických 
výrobkov a predaj kozmetických výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru nebol zistený predaj kozmetických výrobkov po uplynutí 
dátumu minimálnej trvanlivosti a označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade 
s Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch; v 
označovaní kozmetických výrobkov neboli zistené nedostatky. Požiadavkám bezpečnosti 
v mikrobiologických a chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.   
 
4. V mesiaci jún 2014 sme v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu 
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2014 v rámci realizácie úlohy: 
vyšetrenie mikrobiologických ukazovateľov a chemických ukazovateľov: Zakázané látky – 
hormóny, kortikoidy vo výrobkoch: „Výrobky pre dospelých – výrobky proti starnutiu (anti – 
age) pre ženy“ odobrali na laboratórne vyšetrenie 2 vzorky kozmetických výrobkov 
v distribučnej sieti.  

Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických 
výrobkov a predaj kozmetických výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Pri 
výkone štátneho zdravotného dozoru nebol zistený predaj kozmetických výrobkov po uplynutí 
dátumu minimálnej trvanlivosti a označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade 
s Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch; v 
označovaní kozmetických výrobkov neboli zistené nedostatky. Požiadavkám bezpečnosti v 
mikrobiologických a chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.   
 
5.  V mesiaci september 2014 sme v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného 
výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2014 v rámci 
realizácie úlohy: Zakázané látky – ťažké kovy (olovo, chróm 6+, nikel, kadmium, meď) vo 
výrobkoch „Výrobky pre dospelých – ceruzky na pery a oči, linky, riasenky“ odobrali na 
laboratórne vyšetrenie 3 vzorky kozmetických výrobkov v distribučnej sieti.  
 
V súlade s usmernením ÚVZ SR č. OHVBPKV/l3-l5949/20l4/Ki zo dňa 21.07.2014 na výkon 
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami – zložky v nano forme, boli 
vykonané kontroly kozmetických výrobkov u distribútorov, prednostne vo veľkoskladoch, 
nakoľko v okresoch Martin a Turčianske Teplice sa nenachádza výrobca kozmetických 
výrobkov. Celkovo bol vykonaný výkon štátneho zdravotného dozoru v 6 veľkoskladoch 
kozmetických výrobkov, kde bolo prekontrolovaných spolu 44 kozmetických výrobkov. 
Pri kontrolách boli vo výrobkoch nájdené niektoré zložky zo zaslaného zoznamu, u ktorých je 
predpoklad ich výskytu aj v nano forme (hydrated silica, akryláty, acrylates crosspolymer, silica, 
magnesium carbonate), avšak tieto zložky neboli označené ako nano-forma. 
 
V súlade s usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OHVBPKV/13-
16270/2014/Ko zo dňa 24.07.2014 vo veci zaslania žiadosti o vykonanie mimoriadnej kontroly 
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výrobcov tuhých toaletných mydiel bola zaslaná správa, že v okrese Martin a Turčianske teplice 
sa výrobcovia tuhých toaletných mydiel nenachádzajú.  
 
Kontroly na základe hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov (RAPEX): 
 
Na základe hlásení zo systému RAPEX boli v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol odbornými 
pracovníkmi oddelenia hygieny výživy a hygieny životného prostredia vykonané kontroly 
hlásených 107 druhov nebezpečných kozmetických výrobkov, pričom za rok 2014 bolo 
zaslaných 28 správ o vykonaných kontrolách a bolo vykonaných 267 kontrol odbornými 
pracovníkmi oddelenia hygieny výživy a 44 kontrol odbornými pracovníkmi oddelenia hygieny 
životného prostredia Kontroly boli vykonané v maloobchodných jednotkách, resp. aj 
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo; v prekontrolovaných zariadeniach sa predmetné 
výrobky nenachádzali ani neboli do prekontrolovaných zariadení dodané.  
 
Výroba kozmetických výrobkov: 
 
RÚVZ Martin vydal v roku 2014 na základe posúdenia priestorov a predložených podkladov 
jedno rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky pre výrobcu kozmetických výrobkov 
(výroba a predaj kozmetických výrobkov – krémov a predaj kozmetických výrobkov od 
schválených výrobcov).  
 

 
4. ODBOR  HYGIENY  DETÍ  A MLÁDEŽE 

 
Podieľame sa na realizácii 3 hlavných odborných priorít 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 

 
Realizujeme 4 regionálne priority určené pre rok 2014 : 
 
1. Stravovanie detí a mládeže v stravovacích zariadeniach, kontrola pestrosti stravy 
a dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálneho lístka ohľadom OVD. 
 
V zariadeniach školského stravovania v priebehu roka 2014 bolo vykonaných 235 kontrol 
v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. Výkon štátneho zdravotného 
dozoru bol zameraný na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, 
skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky č. 533/2007 
o podrobnostiach o požiadavkách na zriadenia spoločného stravovania, vrátane kontroly 
epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa zákona č. 
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152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo odobratých 58 vzoriek 
hotových jedál (39 vzoriek odobratých na  mikrobiologické vyšetrenie, 19 vzoriek na stanovenie 
energetickej hodnoty stravy, bielkovín, tukov, cukrov a obsahu soli), 44 sterov z prostredia, 26 
sterov na sterilitu a 3 vzorky pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy. Boli vydané 4 
rozhodnutia ( 2 rozhodnutia k posúdeniu prevádzkového poriadku výdajní stravy, 2 rozhodnutia 
k uvedeniu školských bufetov do prevádzky) a bolo vydaných 40 odborných vyjadrení 
k doplnkom k prevádzkovým poriadkom, k zostavovaniu jedálnych lístkov, k diétnemu 
stravovaniu detí, k umiestneniu školských automatov, k likvidácii odpadov, k termínom 
realizácie uložených opatrení. V priebehu roka v 2 stravovacích zariadeniach boli 
prevádzkovateľom uložené opatrenie na mieste podľa § 55 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 
Z.z., nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone 
kontroly zistí také porušenie tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko 
vážneho poškodenia zdravia. 
 
Realizovali sme 4 mimoriadne cielené úlohy  a 1 projekt : 
1. Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach v Slovenskej republike   
2. Mimoriadne cielená kontrola „ Medializácia problému nedodržania energetickej 
a nutričnej hodnoty stravy v reedukačných zariadeniach pre deti a mládež : Vzorky celodennej 
stravy – žiadosť o vyšetrenie“ 
3. Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek počas 
konania letných zotavovacích podujatí pre deti a mládež 
4. Kontrola mäsa v  školských stravovacích zariadeniach 
5. Projekt „Monitoring príjmu jódu u vybranej skupiny populácie“ 
 
Pozornosť bola venovaná aj problematike dodržiavania OVD, schválených receptúr, ako aj 
hodnoteniu pestrosti podávanej stravy a zostave jedálnych lístkov. V 40 zariadeniach školského 
stravovania sme hodnotili pestrosť podávanej stravy v rámci mesačného jedálneho lístka 
a vykonali hodnotenie dodržiavania Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov odsúhlasené ÚVZ 
SR HDM/8236/17004/2007.   
Pre hlavného odborníka HH SR pre odbor hygieny detí a mládeže sme zaslali stanoviská : 
- k problematike výdajne stravy v prevadzkárňach starostlivosti pre deti do 6 rokov - 
stanovisko k vypracovaniu vzorového PP 
- k nakladaniu s biologickým odpadom v ZŠS 
- k pripomienkovaniu návrhu k novým OVD pre deti a mládež 
- podklady pre stanovisko UVZ SR k listu Únie hydinárov Slovenska o percentuálnom 
podiely zastúpenia hydinového mäsa z domácej produkcie a z dovozu v ZŠS za Žilinský kraj 
 
2. Monitoring spotreby vybraných aditívnych látok v potravinách u detskej populácie 
 
Cieľom regionálnej priority je získať prehľad o množstvách vybraných aditívnych látok (farbivá) 
prijatých potravou u detí predškolského a školského veku a porovnať príjem každej vybranej 
prídavnej látky s jej stanoveným prijateľným denným príjmom (ADI). Prostredníctvom 
dotazníkovej metódy získať informácie o životospráve detí vybraných vekových skupín.  
V nadväznosti na Plán úradnej kontroly a výkon štátneho zdravotného dozoru orgánov verejného 
zdravotníctva v r. 2014, bolo z ÚVZ SR zaslané usmernenie k monitoringu spotreby vybraných 
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prídavných látok a aróm  na rok 2014.  V rámci monitoringu je sledovaná spotreba vybraných 
prídavných látok - E 200 – E 203 Kyselina sorbová – sorbany, E 210 – E 213 Kyselina benzoová 
– benzoany a E 952 cyklamáty na základe dotazníkovej metódy a laboratórneho vyšetrenia 
vytypovaných potravín s nasledovnými požiadavkami: 
Do projektu bolo zapojených 20 respondentov vekovej  skupiny 11 ročných detí (ZŠ Turany). 
V I.polroku roku 2014 sa zrealizoval zber údajov formou dotazníka a v II. polroku 2014 bude 
prebiehať spracovanie zozbieraných údajov, ktoré budú zaslané na ÚVZ SR na spracovanie za 
celé Slovensko. 
 
3. Problematika pieskovísk – štátny zdravotný dozor v prevádzkach pre deti, ktoré 
majú vo vonkajšom areáli vybudované pieskoviská a taktiež aj pieskoviská pre deti, ktoré 
sú súčasťou obytnej zóny 
 
V roku 2014 odborní pracovníci oddelenia HDM vykonali štátny zdravotný dozor na 33 
pieskoviskách (26 pieskovísk v zariadeniach pre deti a mládež, 1 pieskovisko v detskom domove, 
6 pieskovísk v rámci občianskej vybavenosti) a odobrali 25 vzoriek pieskov, z ktorých 
nevyhovelo 8 vzoriek ( 7 pre nález geohelmitov, 1 vzorka pre vysoký nález koliformných baktérií 
a fekálnych streptokokov). Na základe nevyhovujúcich laboratórnych výsledkov piesku v 7 
zariadeniach bolo prevádzkovateľom uložené opatrenie na mieste podľa § 55 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 355/2007 Z.z., a nariadené vykonať opatrenia na zabezpečenie dodržania najvyššie 
prípustného množstva indikátorov mikrobiálneho znečistenia pieskoviska podľa § 24 ods. 5 písm. 
c) zákona č. 355/2007 Z.z., v súlade s vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z.z. o požiadavkách na 
pieskoviská. 
 
Na základe listu doručeného z UVZ SR, vo veci vykonania mimoriadnej cielenej kontroly 
zameranej na dodržanie hygienických požiadaviek na pieskoviská pri predškolských zariadeniach 
podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení 
a zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len  „zákon č. 355/20007 Z.z.) a vyhlášky 
MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská ( ďalej len „vyhláška č. 
521/2007 Z.z.“) a na vybraných pieskoviskách v rámci občianskej vybavenosti odborní 
pracovníci oddelenia hygieny detí a mládeže RÚVZ so sídlom v Martine vykonali cielenú 
kontrolu v termíne od  30.07.2014 do 13.08.2014 v okresoch Martin a Turčianske Teplice.  
 
4. Ovplyvnenie úrazovosti u detí predškolského veku 
 
Plnenie regionálnej priority je súčasťou programov a projektov realizovaný ako projekt 4.3 
Monitoring úrazovosti detí predškolského a školského veku, cieľom ktorého je  komplexné 
zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku v širšom kontexte, t. j. pokiaľ ide o 
druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku poranenia, jeho prognózu, 
najexponovanejšiu vekovú skupinu detí z hľadiska úrazovosti a pod. a porovnanie získaných 
výsledkov s výsledkami sledovania s predchádzajúcimi rokmi.  
Projekt bol realizovaný v I. polroku 2014 a do projektu boli zapojené 2 materské školy : 1 
mestská MŠ ( EMŠ, Martin) a 1 vidiecka MŠ ( MŠ Žabokreky). Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 
30 respondentov vekovej skupiny 3 - 6 ročných detí. Vyplnené dotazníky boli spracované do 
masky v programe Excel a zaslané na ďalšie spracovanie na ÚVZ SR. 
Na plnení regionálnej priority sa podieľa aj Poradenské centrum zdravia / Výchova k zdraviu 
RÚVZ so sídlom v Martine a to prostredníctvom realizovaného Projektu „Bezpečný návrat 
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domov“, ktorý je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. U tejto 
vekovej skupiny dochádza často k nezodpovednému správaniu, k úrazom a úmrtiam pri návrate 
zo zábavných spoločenských akcií v skorých ranných hodinách a cez víkendy. Projekt vytvára 
informačnú kampaň, ktorá má pripomínať vyššie uvedené riziká. V rámci projektu sa vytvoril 
zdravotno – osvetový materiál. Posolstvo je podporené textovou časťou, ktorú prezentuje hlavná 
protagonistka Celeste Buckingham. Cieľovou skupinou je mládež vo veku 15 – 19 rokov. Tento 
vek je považovaný za rozhodujúci vo formovaní životného štýlu a zodpovedného správania 
v dospelom veku. Na každú strednú školu v okrese Martin a Turčianske Teplice bol 
distribuovaný plagát s tematikou a list o kampani. 
RÚVZ so sídlom v Martine realizoval projekt v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného 
zboru SR v Martine. Beseda bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti pracovníci Oddelenia 
Výchovy ku zdraviu prezentovali účinky alkoholu na zdravie a riziká z toho vyplývajúce 
a v druhej časti pracovníčka OR PZ SR informovala o dopravných následkoch nezodpovedného 
správania a pravidlách cestnej premávky. V závere besedy si mohli študenti vyskúšať chôdzu 
medzi kužeľmi so špeciálnymi okuliarmi za denného a nočného videnia evokujúce 1,5 promile 
alkoholu v krvi, ale aj zisťovanie alkoholu v krvi prostredníctvom dychovej skúšky pomocou 
prístroja na detekovania alkoholu v krvi. V 1. polroku 2014 sa projekt realizoval na dvoch 
stredných školách (Gymnázium V. P. Tótha, Martin a Obchodná akadémia, Martin). Spolu bolo 
edukovaných 130 študentov.  
 

 
6. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 

 
 

Hlavné odborné priority na úseku verejného zdravotníctva 
 

Oddelenie epidemiológie má stanovené nasledovné priority: 

1. priorita – Národný imunizačný program SR 

Základnou úlohou v tomto období je  

• udržať  pravidelné povinné očkovanie,  

• realizovať imunologické prehľady. 

2. priorita – Surveillance prenosných ochorení   

 
1. NÁRODNÝ  IMUNIZAČNÝ  PROGRAM  SR  (NIP SR)SR  
Zabezpečenie Národného imunizačného programu s cieľom udržania pravidelného povinného 
očkovania je jednou z priorít pre rok 2014. Oddelenie epidemiológie poskytuje telefonicky, 
písomne a v rámci „Poradne očkovania“ usmernenia v oblasti povinného, odporúčaného 
očkovania a očkovania do zahraničia. V rámci Európskeho imunizačného týždňa boli realizované 
prednášky o očkovaní určené pre zdravotníckych pracovníkov a študentov. 
Aktuálne informácie týkajúce sa výskytu infekčných ochorení, ako aj informácií o prevencii voči 
nim sú pravidelne uverejňované na web stránke a nástenkách úradu.  
K 31.12.2014 bolo nahlásených 91 odmietnutí povinného očkovania.  
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V rámci plnenia toho programu sa vychádzalo z jeho anotácie a postupovali sme v súlade 
s navrhnutými etapami riešenia.  

 
Ad Realizácia vlastného očkovania: 

- v rámci tejto etapy odborní pracovníci odd. epidemiológie: 
o usmerňovali lekárov prvého kontaktu pre deti i dospelých v problematike   

pravidelného povinného i odporúčaného očkovanie v rámci NIP,  
o informovali o očkovacom  kalendári na rok 2014 a vysvetľovali jeho význam, 

odborne zdôvodňovali a rozširovali informácie medzi zdravotníckymi 
pracovníkmi i laickou verejnosťou,  

o aktuálne informovali o novej kategorizácii vakcín pre očkujúcich lekárov prvého 
kontaktu, 

o poskytovali konzultácie v rámci okresu týkajúce sa špecifických problémov 
v súvislosti s očkovaním, očkovaním pred cestou do zahraničia - počet konzultácií 
21 ( 3 osobne, 18 telefonicky),   

o poskytovali konzultácie na regionálnej a národnej úrovni – problematika 
očkovacích látok, kategorizácie vakcín, odborné stanoviská, 

o aktívna účasť na úprave a zmenách Národného imunizačného programu SR 
(Pracovná skupina pre imunizáciu), kategorizáciu vakcín (v Kategorizačnej 
komisii MZ SR a Pracovnej skupine J07 pre kategorizáciu vakcín), 

o  realizovali kontroly očkovania proti chrípke a pneumokokom v zariadeniach 
sociálnej starostlivosti, KI a reakcie po očkovaní danými vakcínami, 
 

Ad Zabezpečenie prioritných úloh pre rok 2014: 
 

- metodická a konzultačná pomoc pri návrhu a príprave zmien v očkovacom kalendári SR 
platnom od  1.1.2014, 

- metodická a konzultačná pomoc očkujúcim  lekárom pri odporúčaných očkovaniach proti: 
o rotavírusovým infekciám u dojčiat 
o varicelle 
o sezónnej chrípke a pneumokokom 
o  meningokokom 
o  kliešťovej encefalitíde 

             pri: 
o doplnení chýbajúcich očkovaní detí v rámci povinného očkovania 
o  zmena očkovacieho kalendára detí 

 
Ad Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním: 

- v rámci tejto surveillance odborní pracovníci odd. epidemiológie zabezpečili: 
o epidemiologické vyšetrovanie všetkých pravdepodobných ochorení 

preventabilných očkovaním, odbery vzoriek a zabezpečenie laboratórnych 
vyšetrení v rámci diferenciálnej diagnostiky:  

o  počet odobratých vzoriek a laboratórnych vyšetrení    
- u ochorení preventabilných očkovaním : 19 (pertussis) 
- u ochorení na sezónnu chrípku : 5 

o informovanosť lekárov prvého kontaktu o výskyte týchto ochorení a príslušných 
opatreniach v ohniskách nákazy, 
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o priebežné konzultácie lekárov a laickej verejnosti v problematike ochorení 
preventabilných očkovaním,  

o odborné prednášky v problematike očkovania proti ochoreniam preventabilným 
očkovaním, proti sezónnej a pandemickej chrípke na: 

 medzinárodnej úrovni:        5  x 
 celoslovenskej úrovni:       17 x 
 na regionálnej a lokálnej úrovni:          3 x 

 
Ad Manažment očkovania: 

- odborní pracovníci odd. epidemiológie zabezpečili v okresoch Martin a Turčianske 
Teplice:  

o včasnú a dostatočnú informovanosť zdravotníckych pracovníkov, ktorí 
vykonávajú očkovanie, o zmenách a novinkách v oblasti vakcinológie, 

o kontrola chladového reťazca vakcín na pediatrických ambulanciách okresov 
Martin, Turčianske Teplice v počte  20, 

o kontrolu dodržovania štandardných postupov pri manipulácii, skladovaní a 
aplikácii vakcín v počte  20, 

- podklady a podnety pre zasadania Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR (prof. 
Hudečková – podpredseda PSPI) 

- podklady pre zasadanie Pracovnej skupiny J07 pre kategorizáciu vakcín (predseda prof. 
Hudečková) 

- podklady pre kategorizáciu vakcín, zmeny indikačných a preskripčných obmedzení 
vakcín (HPV vakcíny - Silgard, Cervarix, Prevenar 13 pre dospelých, Hexacima 6-
valentná kombinovaná vakcína, rotavírusová a meningokoková vakcína, Tetavax, Alteana 
– prevencia po úrazoch),   

- účasť na zasadaní PSPI ÚVZ SR –  1x (prof.Hudečková) 
- účasť na zasadaní Kategroizačnej komisie -  4x (prof.Hudečková). 

 
Ad  Kontrola očkovania: 

- odborní  pracovníci odd. epidemiológie zabezpečili v okresoch Martin a Turčianske 
Teplice: 

o priebežnú kontrola zaočkovanosti v okresoch Martin a Turčianske Teplice,  
o kontrolu evidencie o očkovaní v mesiaci september 2014. 

 
 

2.  SURVEILLANCE  INFEKČNÝCH CHORÔB 
 
V rámci tohto programu odborní pracovníci odd. epidemiológie vykonali: 

- pravidelne mesačné analýzy v regióne Turiec (okresy Martin a Turčianske Teplice), 
- analýzy epidemických výskytov v rámci mesačných analýz, 
- analýzy chrípky a chrípke podobných ochorení.  

Pri realizácii surveillance infekčných ochorení pracovníci oddelenia epidemiológie spolupracovali 
s:  
- lekármi primárneho kontaktu pre deti a pre dospelých (spolupráca s pediatrami je už 

tradične na vyššej úrovni) 
- Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UNM – u hospitalizovaných pacientov s 

infekčnými ochoreniami  pacientov ambulantne vyšetrených a ošetrených, 
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- Klinickou biochémiou s.r.o, mikrobiológiou Martin  
- Oddelením mikrobiológie a NRC - RÚVZ Banská Bystrica, 
- vedením ZŠ a SŠ v čase zvýšeného výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení (denné 

hlásenie z jednotlivých škôl v okr. Martin a Turčianske Teplice), 
- Neurologickou klinikou, Klinikou detí a dorastu, Klinikou anesteziológie a intenzívnej 

medicíny UNM a Klinikou infektológie a cestovnej medicíny – pri surveillance akútnych 
chabých obŕn, 

- jednotlivými lôžkovými oddeleniami v rámci epidemiologického vyšetrovania pri vzniku 
a hlásení nozokomiálnych nákaz. 

V rámci edukácie obyvateľstva regiónu Turiec v problematike prenosných nákaz sme 
spolupracovali s televíziou TURIEC a televíziou Martin TV, regionálnym týždenníkom 
„. My - turčianske noviny “. 

Iné aktivity:  
- konzultácie k povinnému, odporúčanému a individuálnemu očkovaniu (celkový počet 92), 
- informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii v regióne Turiec (celkový počet 10), 
- odborné prednášky o očkovaní pre odbornú verejnosť  – 24 x, 
- Európsky týždeň imunizácie 2014, (aktívna účasť na tlačovej besede ÚVZ SR) 
- vzdelávanie zdravotných  sestier v problematike vakcinológie   

 
 
9. PODPORA   ZDRAVIA 

 
Regionálne priority PCZ a VkZ RÚVZ Martin 

 
„CINDI program SR“ 
 
Za obdobie od 01.01.2014  do 31.12.2014 sme uskutočnili 10 štandardných výjazdov do rôznych 
firiem, organizácií a inštitúcií, ktorých úlohou bolo vyšetrenie rizikových faktorov srdcovo-
cievnych ochorení v rámci prevencie chronických neinfekčných ochorení a poskytnutie krátkeho 
poradenstva o zdravom životnom štýle. 8 výjazdov bolo neštandardných, t.z. nebolo poskytnuté 
komplexné vyšetrenie rizikových faktorov srdcovo – cievnych ochorení, ale len čiastkové 
vyšetrenie. V rámci štandardných výjazdov bolo  realizovaných 144 vyšetrení. V rámci 
neštandardných výjazdov bolo vyšetrených  515 klientov.  
 
V spolupráci s Mestskou políciou Martin a Vrútky sme distribuovali propagačné materiály do 
základných škôl: “Vidíš ma“, „Pripútaj sa“, „Zodpovedný cyklista – bezpečný bicykel“, 
„Zodpovedný rodič – zodpovedné dieťa“, „Alkohol zabíja“, „Ako zabrániť násiliu páchanému na 
deťoch a dospievajúcich a CD „Intervencie pracovníkov pomáhajúcich profesií pri riešení 
problémov a porúch detí v správaní“. 
 
„Sledovanie výživového stavu obyvateľstva“  spolupráca s oddelením HV 
Poradenské centrum zdravia v spolupráci s oddelením hygieny výživy organizuje výjazdové 
akcie do rôznych firiem a podnikov, v ktorých vybrané skupiny participujú na projekte formou 
analýzy životosprávy. Do 31. decembra 2014 bolo vyšetrených 80 klientov a spracovaných 80 
dotazníkov. 
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„Liga proti rakovine“ spolupráca s Centrom pomoci ligy proti rakovine 
RÚVZ so sídlom v Martine v spolupráci s Centrom pomoci ligy proti rakovine, ktoré pôsobí 
v okrese Martin poskytujeme klientom každú prvú stredu v mesiaci vyšetrenie rizikových 
faktorov srdcovo – cievnych ochorení a odborné poradenstvo v oblasti zdravej životosprávy. 
V prvom polroku 2014 sme vyšetrili 23 klientov. 
 
V rámci spolupráce medzi RÚVZ Martin a Jesseniovou lekárskou fakultou Martin sme v 
priebehu roka 2014 zabezpečili výuku absolventov odboru verejného zdravotníctva JLF UK v 
Martine. Súčasťou  výuky boli aj preventívne vyšetrenia v PCZ, ktoré pozostávali z merania TK, 
percenta tuku, BMI, odberu kapilárnej krvi, z ktorej sa vyšetrovali: glukóza, celkový cholesterol, 
TG, HDL cholesterol. 24 absolventov bolo oboznámených s prácou v poradni zdravia a ZV.  
 
V roku 2014 sme vytvorili 10 propagačných materiálov na rôzne aktuálne témy: Zdravotné 
odporúčania počas letných horúčav, Zdravotné odporúčania pre bezproblémovú dovolenku, 
Kliešťová encefalitída a jej riziká, Chudneme s rozumom: Mapujeme Váš život, Chyby 
v životospráve, Meníme stravovacie návyky, Zdravý a správny jedálniček, Ebola, Ľudské srdce 
a Osteoporóza. 
 
V období od 1. januára do 31. decembra 2014 sme pripravili 1 príspevok do regionálnych novín 
Info Turiec „Smoke day free“. 
„Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a zdravotného 
uvedomenia“ 
 
Oddelenie PCZ a VkZ sa podieľalo na realizácii projektu (dotazníkového prieskumu) „Zdravotné 
uvedomenie a správanie obyvateľov SR“. Sledovanie zdravotného uvedomenia je zamerané na 
najzávažnejšie rizikové faktory, ich výskyt v populácii. Umožňuje porovnanie v ukazovateľoch, 
ktoré vyjadrujú hodnotenie vlastného zdravia, ale aj zmenu v názoroch, postojoch a návykoch 
našej populácie. Spracovanie údajov zo strany jednotlivých RÚVZ prebehlo v roku 2013. 
 
V októbri 2014 sme sa zúčastnili porady k realizácii projektu TOHES (Tobacco and Health 
Educational Survey) – štúdia o zdravotnom uvedomení a fajčiarskych návykoch dospelej 
populácii v SR. Gestorom štúdie je RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Úlohou štúdie je získať 
údaje na podporu surveillance kontroly tabaku, monitorovanie prevalencie fajčenia a rôzne 
aspekty fajčiarskych návykov dospelej populácie, hodnotenie dopadu dlhodobých intervenčných 
aktivít zameraných proti fajčeniu a rizikovým faktorom chronických neinfekčných ochorení. 
Cieľovou populáciou sú 18 – 65+ muži a ženy (spolu 4 000 respondentov). Z každého regiónu 
100 respondentov. Metóda získavania informácií je riadený rozhovor. Za RÚVZ so sídlom 
v Martine sme získali a vyplnili 80 dotazníkov. Vyplnené dotazníky boli zaslané na RÚVZ 
Banská Bystrica. 
 
V II. polroku 2014 sme sa podieľali v rámci Svetového dňa osteoporózy na realizácii 
dotazníkového prieskumu, ktorý sa venoval tejto problematike. Vyplnených bolo 30 dotazníkov. 
PCZ a VkZ zrealizovalo pre verejnosť besedu Osteoporóza a výživa. 
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Prioritné úlohy PCZ a VkZ RÚVZ so sídlom v Martine na úseku verejného zdravotníctva 
 
„Národný program podpory zdravia“ 
 
PCZ a VkZ RÚVZ so sídlom v Martine plní úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory 
zdravia v jeho prioritných oblastiach. Oddelenie PCZ a VkZ sa vo svojej hlavnej činnosti venuje 
ovplyvňovaniu zložiek životného štýlu jednotlivca, komunity a verejnosti s cieľom vytvárania 
podmienok na zlepšenie spôsobu života  a zvýšenie kvality života, ale aj učením sa preberať 
zodpovednosť za vlastné zdravie. Základnými aktivitami sú: zvyšovanie informovanosti 
obyvateľov, monitorovanie vybraných determinantov zdravia. V rámci poradenstva sa venujeme  
výchove obyvateľov k zdravej výžive, zvyšujeme informovanosť o zdraviu prospešných 
potravinách. Ďalšou prioritou ktorej sa venujeme je prevencia užívania návykových látok, a to 
formou prednášok, besied, ale aj školením odborných zdravotníckych pracovníkov a kampaní 
s cieľom obrátiť pozornosť širokej verejnosti na tento problém. Ďalšou prioritou NPPZ ktorej sa 
venujeme, je zníženie výskytu chronických neinfekčných ochorení a ich následkov v rámci 
programu CINDI. 
 
Vo februári 2014 sme sa zúčastnili zdravotno – výchovnej kampane „Smoke day free“, ktorá má 
nabádať mladých ľudí odvykať od fajčenia  a podporovať nefajčiarov a zdravý životný štýl. 
Kampaň organizoval Martinský klub medikov. Počas tejto kampane sme vyšetrili 34 klientov,  
z toho 23 klientom bol zmeraný CO vo vydychovanom vzduchu, 27 klientom bol zmeraný 
celkový cholesterol z kapilárnej krvi, krvný tlak.  
 
V 1. polroku 2014 sme sa zúčastnili celoslovenskej pracovnej porady vedúcich odborov podpory 
zdravia v Malých Bieliciach. Predmetom stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Národného 
akčného plánu pre problémy s alkoholom, kampane „Odstráň obezitu“, projektu „Školské ovocie 
a zelenina“ a súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“. Zároveň sa zdôraznili priority, ktorým by sa 
oddelenia podpory zdravia mali venovať: problematika fajčenia a alkoholu, obezite, zdravotnému 
stavu obyvateľstva SR a súťažiam „Prestaň a vyhraj“ a „Vyzvi srdce k pohybu“, ale ak 
aktualizácii Národného programu podpory zdraviu. 
Najvýznamnejšia diskusia prebehla k postaveniu odborov výchovy ku zdraviu/podpory zdravia 
a riešeniu a príprave aktualizácie platnej koncepcie odboru výchovy ku zdraviu. 
 
V septembri 2014 sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine  zúčastnil 
v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou podujatia Občianskeho združenia Zdravé 
mesto a región Turčianske Teplice kampane „Zábavné putovanie lavičkami slávy“. Podujatie 
bolo organizované pre deti a ich rodičov, pre ktorých bolo pripravených množstvo súťaží 
a vedomostných kvízov. PCZ a VkZ RÚVZ so sídlom v Martine pre rodičov poskytlo vyšetrenie 
celkového cholesterolu, krvného tlaku, ale aj zdravotno – výchovnú intervenciu „správne 
umývanie zúbkov“. Na putovanie lavičkami slávy sa zaregistrovalo 103 detí s rodičmi.  
 
Pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva sa v Martine konalo odborno-spoločenské podujatie 
Darovaný život 2014. O prípravu podujatia sa zaslúžilo Občianske združenie Darovaný 
život, Chirurgická klinika a transplantačné centrum Univerzitnej nemocnice v Martine a 
reklamná agentúra VL MEDIA. 
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Podujatie sa začalo odborným seminárom pre lekárov s názvom Komunikácia s rodinou kriticky 
chorého pacienta a pokračovalo v sobotu celodennou akciou určenou širokej verejnosti 
v martinskom Amfiteátri. Ukážky svojej činnosti predviedli záchranári, hasiči i policajti. Viacerí 
návštevníci využili možnosť darovať krv. Podujatie malo za cieľ priniesť verejnosti informácie 
o darcovstve orgánov a fungovaní transplantačného programu na Slovensku. RÚVZ so sídlom 
v Martine sa zúčastnil tohto podujatia, v rámci ktorého sme vyšetrili 72 klientov. U klientov sme 
zisťovali hladinu celkového cholesterolu v krvi a krvný tlak. Každému klientovi bolo poskytnuté 
odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a prevencii kardio – vaskulárnych 
ochorení. 
26. septembra 2014 sme sa zúčastnili na organizovaní kampane MOST „Deň srdca“ spolu 
s Nadáciou srdca. Kampaň je venovaná prevencii srdcovo – cievnych ochorení. RÚVZ so sídlom 
v Martine realizoval kampaň v OC Tulip. Vyšetrených bolo 51 klientov, 20 mužov a 31 žien. 
Počas kampane, okrem krvného vyšetrenia a antropometrických meraní, sme rozdávali letáky 
informujúce o kampani a poskytli odborné poradenstvo v prevencii rizikových faktorov srdcovo 
– cievnych ochorení. 
 
„Národný program prevencie nadváhy a obezity“ 
 
V rámci projektu CINDI, zdravotno – výchovných kampaní a v rámci svetových dní WHO sme 
každému návštevníkovi poradne zdravia určili hodnotu BMI a WHR indexu s odborným 
poradenstvom o zdravom životnom štýle. Každému klientovi sa vyhodnotili rizikové faktory 
metabolického syndrómu s intervenciou pre konkrétny rizikový faktor, ale aj súčinnosti 
rizikových faktorov navzájom. Pri neštandardných a štandardných výjazdoch sme u 234 klientov 
určili  percento tuku v tele a BMI.  
V rámci spolupráce so zdravotnými poisťovňami a inými organizáciami sme vyšetrili aspoň 
jeden rizikový faktor srdcovo – cievnych ochorení u 515 klientov. Každému klientovi bolo 
poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravej výživy. 364 klientom sme v rámci základnej 
poradne merali BMI a WHR index, percento podkožného tuku. 
 
7. – 9. februára 2014 sme sa zúčastnili kurzu lektorov pre znižovanie nadváhy. V kurze 
společnosti STOB je aplikovaná kognitívno – behaviorálna psychoterapia liečby obezity. 
Pomocou tejto techniky pomáhame odstraňovať nevhodné stravovacie a pohybové návyky. 
Program vychádza z toho, že ku zmene správania je nutné sa zamerať na klientove emócie a 
myšlienky, ktoré ovplyvňujú jeho správanie. Súčasťou kurzu bolo bola aj ukážka cvičenia pre 
ľudí s nadváhou a obezitou. V priebehu kognitívnej terapie sa klienti naučia identifikáciu 
nevhodných automatických, emočných myšlienok, pochopenie svislostí medzi myslením, 
emóciami a správaním, nahrádzanie dysfunkčních myšlienok reálnejšími. Terapeutický program 
trvá 12 týždňov. Súčasťou liečby je aj cielená odborne vedená pohybová aktivita. 
V prvej polovici roku prebehla príprava kurzu: príprava jednotlivých lekcií, odborných 
metodických materiálov, učebných textov a prednášok. 
 
V rámci svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ sa pracovníci RÚVZ so sídlom v Martine zapojili 
do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorú vyhlásil národný cyklokoordinátor 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mesto Martin sa zapojilo tohoto 
projektu s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľov a vyskúšať si zdravý a ekologický 
spôsob dochádzania do práce. Do súťaže sa zapojil aj náš trojčlenný tím RÚVZ Martin – 
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CYKLO 3. Úlohou každého tímu bola preprava do a z práce na bicykli a týždenná sumarizácia 
najazdených kilometrov.  
 
PCZ a VkZ sa zúčastnilo vedeckej konferencie 38. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu 
v rámci ktorej sme odprezentovali posterovou prezentáciou problematiku obezity a nadváhy u 
klientov poradne zdravia RÚVZ so sídlom v Martine. 
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Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia 
 
Priorita: Expozícia ľudskej populácie PCB vo vybraných regiónoch Slovenska – 
epidemiologická štúdia SZU Bratislava  - zmapovanie PCB vo vodách ZŠ a VJ, 
zmapovanie PCB látok vo verejných vodovodoch okr. Michalovce  
- monitoring PCB látok v pitných a rekreačných vodách nebol vykonaný z dôvodu 
nedostupnosti štandardov na predmetné vyšetrenie, ktoré vykonávajú laboratóriá RUVZ 
Košice.   
 
Priorita: Monitorovanie výskytu cyanobaktérií vo vodách prírodných kúpalísk v okrese 
Michalovce  
– Monitoring výskytu cyanobaktériových vodných kvetov na prírodných kúpaliskách 
Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ) bol vykonávaný počas kúpacej sezóny 2014 
v rámci odberu vzoriek vôd. Za účelom laboratórneho vyšetrenia cyanobaktérií bolo 
odobratých 36 vzoriek vôd, z toho 31 zo ZŠ a 5 z VJ.  
Vo vzorkách vôd z VJ nebolo potvrdené prekročenie MH ukazovateľa cyanobaktérií.  
Výskyt vodného kvetu bol zistený dňa 13.8.2014  na ZŠ, stredisko Medvedia hora. Vizuálnou 
kontrolou bolo premnoženie cyanobaktérií zaradené do III. stupňa podľa  vyhlášky  MZ SR č. 
309/2012 Z.z., o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky MZ SR č. 
397/2013 Z.z.. Laboratórnymi rozbormi vzoriek z jednotlivých stredísk prírodného kúpaliska 
Zemplínska Šírava (odobratými dňa 14.8.2014) bolo zistené prekročenie medznej hodnoty 
cyanobaktérií na strediskách Biela hora, Hôrka, Medvedia hora a Kamenec. Zároveň bola 
prekročená aj medzná hodnota chlorofylu-a na všetkých strediskách ZŠ. RÚVZ so sídlom 
v Michalovciach bol nariadený prevádzkovateľom prírodného kúpaliska Zemplínska Šírava, 
stredisko Hôrka a Kamenec zákaz kúpania z dôvodu  premnoženia cyanobaktérií. Na 
strediskách Biela hora a Medvedia hora, ktoré neboli v kúpacej sezóne 2014 uvedené do 
prevádzky bolo vydané odporúčanie nekúpať sa. Opakovanými odbermi vzoriek vôd (dňa 
19.8.2014) zo všetkých stredísk ZŠ bolo zistené, že vzorky vôd v ukazovateľoch 
cyanobaktérie a chlorofyl-a  (okrem strediska Biela hora, chlorofyl-a nad MH, 81,4 μg/l) 
vyhoveli požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. a zároveň  vyhlášky MZ SR č. 
309/2012 Z. z.. Preto bolo odvolané opatrenie so zákazom kúpania sa na strediskách Hôrka 
a Kamenec a zároveň pominul dôvod aj na odporúčanie nekúpať sa na strediskách Biela hora 
a Medvedia hora. Odberom vykonaným dňa 26.8.2014, v rámci harmonogramu odberov, bolo 
potvrdené množstvo  cyanobaktérií  pod medznou hodnotou na všetkých strediskách.  
Zo ZŠ, stredisko Medvedia hora (mimo stáleho odberového miesta) bola odobratá aj vzorka 
vody a vodného kvetu, v mieste najväčšieho výskytu, za účelom vyšetrenia ekotoxicity a 
cyanotoxínov, ktorá bola doručená na ÚVZ SR Bratislava. Ekotoxikologickým a biologickým 
rozborom vzorky vody a vodného kvetu z predmetnej lokality bolo zistené: Vo vzorke 
vodného kvetu bol dominantným druhom cyanobaktérií Aphanizomenon flos – aquae (85%) 
a Dolichospermum flos – aquae (10%), vo vzorke boli identifikované aj druhy rodu 
Microcystis (4%) a Woronichinia naegeliana (1%). Ekotoxikologickou skúškou bola vo 
vzorke vodného kvetu stanovená 100% akútna ekotoxicita na skúšobný organizmus 
Thamnocephalus platyurus. Kvalitatívnou analýzou vzorky vody na kúpanie bol 
dominantným druhom cyanobaktérií vo vode na kúpanie zistený Aphanizomenon flos – 
aquae. Ekotoxikologickým  vyšetrením vzorky vody na kúpanie bola stanovená akútna 
ekotoxicita  pre skúšobný organizmus Thamnocephalus platyurus 100% účinku,  pre Sinapis 
alba 51% účinku a pre Vibrio fischeri 52% účinku. Metódou HPLC bol  vo vzorke vody na 
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kúpanie a vo vzorke vodného kvetu detegovaný cylindrospermopsín. Stanovenie 
mikrocystínov nepotvrdilo ich prítomnosť vo vyšetrovaných vzorkách. 
 
Priorita: Sledovanie hlukovej záťaže obyvateľov mesta Strážske v životnom 
a pracovnom prostredí z minioceliarne prostredníctvom prieskumu zameraného na 
vyhodnotenie názorov a pripomienok obyvateľov  
Úloha bola riešená v spolupráci odd.  HŽP a PPLaT RÚVZ Michalovce a Mestom Strážske. 
Cieľom úlohy bolo zmapovanie vnímania hluku obyvateľmi mesta Strážske v životnom 
prostredí a vnímania hluku z pracovného prostredia zamestnancami priemyselného podniku 
SSM, a.s. Strážske - minioceliareň. Na hodnotenie hluku boli použité dotazníky „Hluk 
v životnom prostredí mesta Strážske v súvislosti s prevádzkou minioceliarne“ pre obyvateľov 
mesta Strážske a „Dotazník  informovanosti zamestnancov“ pre zamestnancov minioceliarne. 
Obyvateľmi mesta Strážske bolo vyplnených celkom 156 dotazníkov a zamestnancami   SSM, 
a.s. Strážske bolo vyplnených  celkom 30 dotazníkov,  a to na pracoviskách Oceliarne – 
taviaca pec EAF – 13 zamestnancov, kontinuálne liatie CCM – 7 zamestnancov, strojná 
údržba oceliarne – 10 zamestnancov.  
Vyhodnotenie dotazníkov je spracované v nasledujúcich tabuľkách a grafoch: 
 
Hluk v životnom prostredí – Mesto Strážske: 
Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v období od apríla do júna 2014. Najväčší počet 
respondentov bol z ulíc Pod hradom (43), mierovej (27) a okružnej (19); obr. č.1, graf č. 1. 
Obr. č. 1 
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Graf č. 1 

 
 
 
Uvedeného prieskumu sa zúčastnilo  55% žien a 45% mužov; graf č. 2. 
 
Graf č. 2 

 
 

Z grafu č. 3 vyplýva, že väčšine respondentov prekáža hluk vo vonkajšom prostredí a doma, 
pričom  z grafu č. 4 vyplýva, že najviac ich obťažuje hluk počas spánku, pri duševnej 
činnosti, ale aj pri fyzickej aktivite. 
Graf č. 3 
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Graf č. 4 

 
 
Za najobťažujúcejšie zdroje hluku v okolí bydliska považujú hluk z priemyselnej činnosti, 
cestnej dopravy, železničnej dopravy, ale uvádzajú aj hluk z mimopracovných aktivít človeka 
v budove; graf č. 5. 
Graf č. 5 

 
 

Z grafov č. 6, 7, 8 vyplýva, že orientácia okien miestností, v ktorých sa obyvatelia najviac 
zdržujú je rôzna  
 
Graf č. 6 
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Graf č. 7 

 
 
Graf č. 8 

 
 

63% respondentov udáva, že pre obťažujúci hluk obmedzuje vetranie bytu; graf č. 9, pričom 
najviac vetranie obmedzujú z dôvodu činnosti priemyselnej prevádzky minioceliarne; graf č. 
10. 
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Graf č. 9                                                                              Graf č. 10 

  
 
 
 
 
Najviac opýtaných respondentov vykonáva prevažne duševnú prácu (41%), manuálnu prácu 
(28%) a nezanedbateľnú časť tvorili dôchodcovia (20%); graf č. 11. 
Graf č. 11 

 
 
Na pracovisku respondentov najviac obťažuje hluk z vonkajších prevádzok (45%) a hluk 
z dopravy (30%) a len 20 % respondentov udáva, že ich obťažuje hluk vznikajúci priamo na 
pracovisku; graf č. 12. 
Graf č. 12 
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Respondenti udávajú najväčšie obťažovanie hlukom večer a v noci; graf č. 13, pričom 35 % 
udáva obťažovanie hlukom v trvaní 2 – 5 hodín, 32 % v trvaní 6-10 hodín a 19 % v trvaní 11 
– 15 hodín; graf č. 14. 
Graf č.13                                                                         Graf č. 14 

  
 
Na otázku, či došlo k zvýšeniu hluku v okolí ich bydliska 88% respondentov odpovedalo áno; 
graf č. 15, pričom  71% udáva, že k  zvýšeniu hluku došlo v priebehu posledných 2 – 3 rokov; 
graf č. 16. 
Graf č.15                                                                          Graf č. 16 

  
 
Grafy č. 17 a 18 sa zameriavajú na zdravotné problémy  respondentov s tým, že v grafe č. 18 
respondenti vzťahujú zdravotné problémy na hluk. 
Graf č. 17 
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Graf č. 18 

 
V grafoch č. 19 až 30 respondenti udávajú názor na vzťah medzi jednotlivými zdravotnými 
ťažkosťami a hlukom. Z jednotlivých grafov vyplýva, že respondenti považujú hluk za príčinu 
vzniku týchto ťažkostí: problémy s učením (graf č. 25), problémy so zaspávaním (graf č. 26), 
prebúdzanie sa počas spánku (graf č. 27), podráždenosť (graf č. 28), únava, vyčerpanosť, 
bolesti hlavy (graf č. 29), znížená miera sústredenia, pozornosti a výkonnosti (graf č. 30). 
 
Graf č. 19                                                                                  Graf č. 20 

   
 

 

 

Graf č. 21                                                                                     Graf č. 22 

    
Graf č. 23                                                                                   Graf č. 24 
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Graf č. 25                                                                                    Graf č. 26 

   
 
Graf č. 27                                                                                       Graf č. 28 

   
 
Graf č. 29                                                                                       Graf č. 30 
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Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že za najväčší zdroj hluku v životnom prostredí 
považujú respondenti priemyselné prevádzky (z toho predovšetkým minioceliareň) a dopravu. 
Súčasne s tým navrhujú niektoré opatrenia na ochranu pred hlukom, ktoré by považovali za 
najúčinnejšie: protihlukové bariéry, stavebné a konštrukčné úpravy na zdroji hluku, resp. 
používanie menej hlučných technológií, rekonštrukcie, prípadne opravy vozoviek 
a vybudovanie obchvatu pre tranzitnú dopravu. Zároveň z dotazníkov vyplýva, že väčšina 
občanov nezaregistrovala  vykonanie  opatrení na zníženie úrovne hluku v okolí ich bydlísk. 
SSM, a.s. Strážske: 
Z uvedených dotazníkov a tabuliek vyplýva, že aj keď zamestnávateľ zabezpečuje 
informovanie zamestnancov o zdravotných rizikách pri pracovných činnostiach s expozíciou 
hluku a zamestnanci získavajú informácie aj z médií, časopisov a pod., 16 zamestnancov 
považuje tieto informácie za nepostačujúce. Taktiež z dotazníkov vyplýva, že 14 
zamestnancov nie  je informovaných, na ktorých pracovných miestach je prekročená povolená 
hladina hluku 85 dB (aj keď všetky pracoviská sú označené bezpečnostným a zdravotným 
značením). Až 27 zamestnancov udáva, že nepoznajú výsledky merania hluku na danom 
pracovisku. Tu treba poznamenať, že všetci zamestnanci sú preukázateľne pravidelne školení 
podľa zák. č. 124/2006 Z. z..  V rámci týchto školení sú oboznamovaní s prevádzkovými 
poriadkami pre pracovné činnosti spojené s expozíciou hluku, výsledkami meraní a zaradení 
do kategórie prác.   
 Z dotazníkov ďalej vyplýva, že pre 19 zamestnancov na získavanie informácií je postačujúce 
školenie,  10 zamestnancov by uprednostnilo získavanie informácií individuálnym 
rozhovorom so zdravotníckym pracovníkom,  a 1 zamestnanec by na získavanie informácií 
požadoval školenie a pohovor  so zdravotníckym pracovníkom.  Ďalšie dotazníky už nemohli 
byť rozdané a vyhodnotené, nakoľko od 1.8.2014 je výroba v útlme, výroba bola pozastavená, 
a o ďalšej činnosti minioceliarne sa má rozhodnúť začiatkom roka 2015. 
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              Pracovisko: Taviaca pec EAF            Tab. č.1  

Por. 
číslo Anketová otázka 

    
Odpovede zamestnancov podľa profesií  

     

Úroveň 
informovanosti, 
resp. ochrany 

skupiny 
zamestnancov 

[%]  

                

predák 
EAF  žeriavnik žeriavnik žeriavnik žeriavnik tavič pomocný 

tavič  robotník  robotník robotník robotník robotník robotník 

1 Viete, čo 
spôsobuje hluk?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  nie  nie  nie  nie  nie  nie  53,85 

2 
Máte dostatok 
informácií o 
hluku?  

nie  nie  áno  áno  áno  áno  áno  nie  nie    nie  nie  nie  41,67 

3 
Viete, kde presne 
je prekročená 
prípustná úroveň 
expozície?  

áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  nie  áno  nie  nie  áno  nie  69,23 

4 
Poznáte výsledky 
merania hluku na 
vašom 
pracovisku? 

nie  nie  nie  áno  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  7,69 

5 
Máte možnosť 
výberu chráničov 
sluchu?  

nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  0 

6 
Absolvovali ste 
LP vo vzťahu k 
práci?  

áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  100 
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              Pracovisko: Kontinuálne liatie CCM        Tab. č.2   

Por. 
číslo Anketová otázka  

        Odpovede zamestnancov podľa profesií          

Úroveň 
informovanosti, 
resp. ochrany 

skupiny 
zamestnancov 

[%]  

                          

OP LF  OP LF  odlievač 
CCM-1 

odlievač 
CCM-1  predák CCM 

operátor 
CCM 

operátor 

            

            

            

            

1 Viete, čo spôsobuje 
hluk?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno              100 

2 Máte dostatok 
informácií o hluku?  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie              0 

3 
Viete, kde presne je 
prekročená prípustná 
úroveň expozície?  

nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  
            

0 
            

4 
Poznáte výsledky 
merania hluku na 
vašom pracovisku?  

nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  
            

0 
            

5 Máte možnosť výberu 
chráničov sluchu?  nie  áno  nie  nie  nie  nie  nie  

            
14,29 

            

6 Absolvovali ste LP vo 
vzťahu k práci?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno              100 
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              Pracovisko: Strojná údržba Oceliarne      Tab. č.3 

Por. 
číslo  Anketová otázka  

    Odpovede zamestnancov podľa profesií       
Úroveň 

informovanosti, 
resp. ochrany 

skupiny 
zamestnancov 

(%) 

                          

strojný 
údržbár  

strojný 
údržbár 

strojný 
údržbár 

strojný 
údržbár 

strojný 
údržbár 

strojný 
údržbár 

prevádzkový 
zámočník zámočník zámočník  zámočník 

    

    

    

1 Viete, čo spôsobuje 
hluk?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno      100 

2 Máte dostatok 
informácií o hluku?  nie  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno      90 

3 
Viete, kde presne je 
prekročená 
prípustná úroveň 
expozície?  

áno  nie  áno  áno  áno  áno  áno  nie  áno  nie  
    

70 
    

4 
Poznáte výsledky 
merania hluku na 
vašom pracovisku?  

nie  nie  nie  nie  áno  áno  nie  nie  nie  nie  
    

20 
    

5 
Máte možnosť 
výberu chráničov 
sluchu?  

áno  nie  áno  nie  nie  nie  áno  nie  nie  áno  
    

40 
    

6 Absolvovali ste LP 
vo vzťahu k práci?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno      100 
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Oddelenie hygieny  výživy    
 
Sledovanie PCB v potravinách –  úloha nebola plnená, pretože jej plnenie záviselo od 
možnosti laboratórneho vyšetrenie v laboratóriách RÚVZ Košice, ktoré v roku 2014 
nezrealizovali vyšetrenia na PCB.  
 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže  
 
 
Regionálne priority oddelenia HDM boli riešené v spolupráci s oddelením Podpory zdravia. 
 

1. Poruchy príjmu potravy-  mentálna anorexia a mentálna bulímia 
2. „Čakáme na bociana“ – kurz pre budúce mamičky  

 
1.Mentálna anorexia a mentálna bulímia 

 
Gestor:  RÚVZ Michalovce 
Riešenie projektu a výstupy: 

 
PORUCHY PRÍJMU POTRAVY 
Pravdepodobne prvou starosťou človeka bolo neumrieť hladom. Potreba nasýtenia ako 

základná biologická potreba slúžiaca pudu sebazáchovy prirodzene podmieňuje uspokojenie 
ostatných potrieb, od sexuálneho pudu až po sebarealizáciu. No dnes vo vyspelých krajinách 
sveta mnohí odmietajú jesť, keď sú hladní, a jedia, keď hlad nemajú.  
Predsa však podľa mnohých ľudí má jedlo nesmiernu moc a morálnu dôležitosť.  
Milujú ho i nenávidia. Pomáha im radovať sa i smútiť. Vidia v ňom zlo i dobro, niečo, čo 
uspokojí všetky ich potreby. Je pre nich odmenou i únikom pred samotou, kompenzáciou 
nedostatku lásky a pocitov neúspechu, ale i prostriedkom boja so stresom a vyrovnávania sa 
so záťažou, či jednoducho určitým spôsobom komunikácie . 

 
Definícia mentálnej anorexie 

Syndróm mentálnej anorexie (MA) bol prvýkrát medicínsky definovaný v roku 1873¹ 
a v doslovnom preklade znamená „stratu apetítu z nervových príčin“ (Lovell, 2002).  
Tento termín môže byť však značne zavádzajúci, pretože anorexia sa vyznačuje skôr 
extrémnou kontrolou apetítu, než stratou chuti. U mentálnej anorexie prakticky nikdy nejde 
o klinické nechutenstvo, ale skôr o premáhanie hladu a redukciu príjmu potravy v snahe 
znížiť telesnú hmotnosť. Nechutenstvo je až sekundárnym dôsledkom dlhodobého 
hladovania.  
Anorektickí pacienti neodmietajú jesť preto, že by nemali chuť, ale preto, že jesť nechcú. 
Pociťujú veľký hlad, ktorého potlačením dosiahnu psychické víťazstvo nad sebou samými. 
Získajú pocit kontroly a výnimočnosti. Mentálna anorexia je teda duševná porucha spojená s 
anorektickými postojmi – nemocní na jedlo neustále myslia, zbierajú recepty, radi varia a 
peču. 
Napriek tomu však potrebu jedla popierajú a často krát klamú nielen sami seba, ale i 
ostatných. 
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Diagnostické kritériá 
Aktívne udržovanie nízkej telesnej hmotnosti, kedy hmotnosť je nižšia než 15% priemernej 
hmotnosti vzhľadom k výške, veku a stavbe tela, alebo hodnota BMI  je nižšia než 17,5. 
Pokles telesnej hmotnosti si nemocný spôsobuje sám - neje, vyhýba sa jedlám, po ktorých sa 
priberá, a používa jeden alebo niekoľko z nasledujúcich prostriedkov: vyprovokované 
vracanie, užívanie laxatív, anorektík a diuretík, nadmerné cvičenie. 
Pretrváva strach z priberania a skreslená predstava o vlastnom tele ako neodbytná, vtieravá 
obava z ďalšieho priberania, ktorá vedie jedinca k stanoveniu si veľmi nízkeho hmotnostného 
prahu (a to i v prípade, že sú pacientky veľmi vychudnuté). 
Typické je popieranie závažnosti nízkej telesnej hmotnosti, a neprimeraný vplyv tvaru 
postavy a hmotnosti na vlastné sebahodnotenie alebo popieranie závažnosti. Vzťah k 
vlastnému telu je natoľko narušený, že telo už nie je chápané ako súčasť osobnosti, ale ako 
objekt na obtiaž. 
Typická je rozsiahla endokrinná porucha prejavujúca sa ako amenorea – absencia minimálne 
troch po sebe idúcich menštruačných cyklov. Zrejmou výnimkou je pretrvávanie 
maternicového krvácania u anorektických žien, ktoré užívajú náhradnú hormonálnu liečbu, 
najčastejšie vo forme antikoncepčných tabliet.  

 
Incidencia a prevalencia 

• súvislosť s pubertou 13 – 20 rokov 
• 1 dievča z 200 
• 2/3 dievčat udáva  ako príčinu  vzniku poruchy  životnú udalosť / rodina, 

osobné problémy napr. telesný vzhľad..../ 
 
Komplikácie 

• hypotenzia 
• bradykardia 
• GIT ťažkosti 
• poruchy metabolizmu 
• mdloby, bolesti hlavy 
• krče 
• endokrinné  
• neurologické 
• gynekologické poruchy 
• úmrtnost - udáva sa 5-10% najčastejšou príčinou úmrtia je zástava srdca, či 

banálna infekcia 
• psychické problémy 

 
Bulímia 

Silné a neovládateľné nutkanie prejedať sa v spojení s chorobným strachom z priberania a 
vyhýbaním sa priberaniu ako následku jedla vyvolaným zvracaním, alebo zneužívaním 
prečisťujúcich prostriedkov, alebo obidvoma u žien s normálnou telesnou hmotnosťou. 

 
Diagnostické kritéria 

Opakujúce sa epizódy záchvatového prejedania (najmenej 2x týždenne po dobu 3 mesiacov). 
Pre epizódu záchvatového prejedania je charakteristická konzumácia veľkého množstva jedla 
v priebehu určitého súvislého časového úseku (napr. počas 2 hodín), ktoré by v rovnakej dobe 
väčšina ľudí zjesť nedokázala a pocity straty kontroly na jedlom počas tejto epizódy. 
Neustále zaoberanie sa jedlom a silná, neodolateľná chuť po jedle. 
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Opakované neprimerané kompenzačné správanie v snahe zabrániť zvýšeniu hmotnosti 
vyvolané zvracanie, zneužívanie laxatív, diuretík alebo iných liekov, hladovky, cvičenie v 
nadmernej miere. 
Pocit prílišnej tučnoty spojený s neodbytnou obavou z priberania. Často je v anamnéze 
epizóda mentálnej anorexie alebo intenzívnejšieho obmedzovania sa v jedle. 
Sebahodnotenie je neprimerane závislé na tvare postavy a telesnej hmotnosti. 
Pri stanovovaní diagnózy je potrebné vždy vylúčiť somatické onemocnenie napr. poruchu 
gastrointestinálneho traktu vedúceho k zvracaniu alebo neurologickú poruchu. 

 
Dôsledky a nebezpečenstvá spôsobené mentálnou bulímiou 

K najnebezpečnejším zdravotným problémom patrí dehydratácia a nerovnováha elektrolytov 
(sodík, draslík a chlór). Pri ich výraznom úbytku dochádza k srdečnej arytmii (uvádza sa až u 
50% pacientok), a v niektorých prípadoch môže dôjsť až k zástave srdca. 
Ďalším dôsledkom nízkej hladiny draslíka je zlyhanie obličiek a neurologické komplikácie 
(napr. kŕče, závrate, stavy zmätenosti alebo strata vedomia). Pomerne častá je hypoglykémia, 
plynnatosť, pocity nevoľnosti, zápcha a ďalšie zažívacie problémy, pokazený chrup, zápaly.  
 
 Prevalencia 
MB začína obvykle v období medzi 15-25 rokom. V posledných rokoch sa však stále častejšie 
stretávame so ženami s počiatok bulímie v dospelom veku.  
Prevalencia najčastejšie uvádzaná epidemiologickými štúdiami sa nachádza v rozmedzí 1–3 
% kritického veku . 
V tejto súvislosti hovorí o každom dvadsiatom dospievajúcom dievčati a mladej žene a 
dodáva, že narušené stravovacie postoje a zdraviu nebezpečné spôsoby udržovania či 
znižovania telesnej hmotnosti môžeme pozorovať u viac než 10% mladých žien.  
Celoživotná prevalencia sa pri použití širších kritérií môže zvýšiť až na 5,4 %  
Dôvodom je pomerne nejasná hranica medzi normálnym a už rizikovým správaním v oblasti 
stravovania. Výskyt MB u mužov je významne menší, iba okolo 5% pacientov tvoria muži.  
Zaujímavosťou je, že u mužov bulímia začína spravidla prejedaním, na rozdiel od žien, kde 
epizódam záchvatového prejedania väčšinou predchádza obdobie diét alebo anorexie .  
 

Narušené telesné sebapoňatie  
 „V pojme obraz vlastného tela nachádza jednotu zložitý obsah tela a duše, a konfrontujú sa 
ľudské priania s jeho možnosťami.  
…čím viac je telo vidieť, a čím väčšiemu záujmu je vystavené, tým citlivejšia a zraniteľnejšia 
je naša predstava o ňom“. 
 
Realizácia projektu: 
 

Projekt „ Poznaj svoju cenu“ 
• Pilotný projekt pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy , rok 2014 
• /prednášky  , besedy, dotazníkový prieskum.../ 
• Tématicky zameraný na edukáciu mládeže v zmysle psychosociálnych aspektov  - 

poňatie  samého seba, uvedomovanie   si  vlastnej ceny, zdravej sebaúcty, hodnotový 
rebríček primeraný  pre obdobie  vývinu mladých........., zdravá výživa, životný štýl, 
telesné aktivity....... 

 
Dotazník  

1. Rebríček hodnôt / usporiadajte podľa významnosti od najdôležitejšej po 
najmenej dôležitú 
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2. ☺ Myslíte, že   platí „ Je lepšie vyzerať  ako mať dobré vzdelanie?“  /  áno ,nie 
/   

3. Ako vnímate  sama seba  / ohodnoťte  od 1 – 5 / najlepšia  je  1  ako známky v 
škole 

4. Nakoľko Vám záleži- ako Vás vníma okolie?  / 1 – 5 / 
5. Ktoré  časti  tela sú pre Vás  samú problematické 
6. Ako často kontrolujete  svoj vzhľad v zrkadle 
7. Ako často kontrolujete   svoju hmotnosť 
8. Koľko vážite? .... Ste spokojná? 
9. Máte pravidelný stravovací režim? 
10. Držíte prísne diéty? 
11. Počítate kalórie u všetkého  čo jete aj keď diétu nedržíte? 
12. Držíte hladovku celý deň? 
13. Ako často držíte hladovku? 
14. Považujete svoje stravovacie návyky za normálne? 
15. Stotožňujete sa   s dnešným ideálom krásy? 
16. Máte svoj ideál – významnú  osobnosť?  
17. Máte  sa rada? Odmeňujete sa za   dobre   výkony? Pochválite samú seba? 
18. Viete sa presadiť? 
19. Rada súťažite? 
20. Rebríček hodnôt...................................... 

 
 
 
Vyhodnotenie prieskumu: 
 
V dotazníkovom prieskume  sme   oslovili 100  dievčat   z Gymnázia Pavla  Horova    a 
Gymnázia Ľudovíta  Štúra v Michalovciach. Odd. HDM sa podieľalo na realizácii 
dotazníkového prieskumu a vyhodnocovaní dotazníkov. 
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Hodnotenie: 
 
......prieskum  nevykazuje  žiadne extrémne výsledky, ktoré by napovedali  o nezdravom  
postoji  mládeže k  sebe  samému. 
Tlak z okolia -  média, súčasné  kritéria hodnotenia  vonkajšej krásy ,   „moderné“  
spôsoby  stravovania, vedú neraz k  nadmernému  sebapozorovaniu a  porovnávaniu  sa  
s inými.   
Zo skúmanej  vzorky  stredoškolákov je  zrejme, že   tlak“  z vonka „ im nespôsobuje  
problémy 
Napriek tomu  sa v  každej z psychiatrickej  ambulancie  v MI  liečia dve osoby  ročne s 
PPP. 
V  okrese  je  to 10 pacientov, prevažne  dievčatá a mladé ženy. Okrem    hospitalizácie a  
ambulantnej liečby  v našom meste, sa týmto  osobám osobitne venujú na 
špecializovanom pracovisku  v nemocnici Philippa  Pinella v Pezinku. 
 
 
2.  „Čakáme na bociana“ 
 
Gestor:  RÚVZ Michalovce 
Riešenie projektu a výstupy: 

•     Konanie  kurzov  o  zdravom  tehotenstve  a  materstve  za  účasti   odborníkov,  
v rámci ktorých boli poskytované budúcim mamičkám a oteckom potrebné informácie 
o priebehu tehotenstva, pôrodu a prvého roka života dieťaťa. Každý kurz pozostával zo 4 
tematicky rozdielne zameraných stretnutí. 
 Program kurzu  „Čakáme na bociana“  
I. Tehotenstvo, cvičenie v tehotenstve 

1. Privítanie  
2. Vstupný dotazník 
3. Vnútromaternicový vývoj dieťatka a priebeh tehotenstva + diskusia – MUDr. 

Dzurjová  gynekologicko-pôrodnícke odd. Svet zdravia Michalovce  
4. Bezbolestný pôrod + diskusia – MUDr. Dalimir Zobka, OAaIM Svet zdravia 

Michalovce  
5. Výživa v tehotenstve + diskusia – RÚVZ  Michalovce Ing. Hubaľová 

II. Pôrod, cvičenie pred pôrodom a dýchacie techniky 
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1. Pôrod + diskusia – MUDr. Dzurjová gynekologicko-pôrodnícke odd. Svet zdravia 
Michalovce  

2. Cvičenie v tehotenstve – praktické cvičenie – Mgr. Dagmar Erdélyiová, RÚVZ 
Michalovce 

3. Film – Pôrod 
4. Návšteva pôrodnice a novorodeneckého oddelenia Svetu zdravia Michalovce 

III. Prvý rok života, ukážky cvičení po pôrode 
1. Odber pupočníkovej krvi + diskusia – EUROCORD Slovakia, MVDr. Bérešová 
2. Očkovanie detí + diskusia – DAHE Karin Záviská, RÚVZ Michalovce 
3. Dojčenie – prednáška + diskusia – Ing. Hubaľová, RÚVZ Michalovce 
4. Cvičenie v tehotenstve – praktické cvičenie – Mgr. Dagmar Erdélyiová, RÚVZ 

Michalovce 
5. Film – Dojčenie 

  IV. Starostlivosť o dieťa s praktickými ukážkami kúpania, prebaľovania, relaxačné cvičenia 
1. Starostlivosť o dieťa  - praktická ukážka kúpania a prebaľovania– Bc. Hrubá, 

vrchná sestra novorodeneckého oddelenia Svetu zdravia Michalovce  
2. Dieťa v prvom roku života + diskusia – MUDr. Fiľková- detská lekárka  
3. Diskusia 
4. Výstupný dotazník 

Premietanie filmov, relaxačná hudba 
 
Lektori 
lekár GPO– vnútromaternicový vývoj, vyšetrenia počas tehotenstva, pôrod, exkurzia na 
pôrodnicu 
lekár OAIM – bezbolestný pôrod (epidurálna anestézia) 
lekár NO – exkurzia na novorodenecké oddelenie 
lekárka detskej ambulancie – starostlivosť o dieťa v prvom roku života, choroby, zdravotné 
prehliadky 
RÚVZ – očkovanie, výživa v tehotenstve a dojčenie, cvičenie počas tehotenstva a dýchacie 
techniky pred a pri pôrode 
 
Realizácia projektu: 
- v roku 2014 sa konalo päť  kurzov (v mesiacoch marec, júl, august, október, november), 
ktorých sa zúčastnilo 25 mamičiek. 
 
Termín: Pokiaľ možno stály – mesačne, okrem letných prázdninových mesiacov a decembra. 
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Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie 
 
Doleuvedený projekt bol riešený oddelením PPL v spolupráci s odd. HŽP 
 
      Regionálna priorita: Sledovanie hlukovej záťaže obyvateľov mesta Strážske 
v životnom a pracovnom prostredí z minioceliarne prostredníctvom prieskumu 
zameraného na vyhodnotenie názorov a pripomienok obyvateľov. 

     Úloha bola riešená v spolupráci RÚVZ Michalovce - odd. PPLaT a HŽP a Mestom 
Strážske. Cieľom úlohy bolo zmapovanie vnímania hluku obyvateľmi mesta Strážske 
v životnom prostredí a vnímania hluku z pracovného prostredia zamestnancami 
priemyselného podniku SSM, a.s. Strážske - minioceliareň. Na hodnotenie hluku boli použité 
dotazníky „Hluk v životnom prostredí mesta Strážske v súvislosti s prevádzkou 
minioceliarne“ pre obyvateľov mesta Strážske a „Dotazník  informovanosti zamestnancov“ 
pre zamestnancov minioceliarne. 
    SSM, a.s. Strážske:  Zamestnancami   SSM, a.s. Strážske bolo vyplnených  celkom 30 
dotazníkov,  a to na pracoviskách Oceliarne – taviaca pec EAF – 13 zamestnancov, 
kontinuálne liatie CCM – 7 zamestnancov, strojná údržba oceliarne – 10 zamestnancov. 
Odpovede boli spracované do tabuliek. Z uvedených tabuliek vyplýva, že aj keď 
zamestnávateľ zabezpečuje informovanie zamestnancov o zdravotných rizikách pri 
pracovných činnostiach s expozíciou hluku a zamestnanci získavajú informácie aj z médií, 
časopisov a pod., 16 zamestnancov považuje tieto informácie za nepostačujúce. Taktiež 
z dotazníkov vyplýva, že 14 zamestnancov nie  je informovaných, na ktorých pracovných 
miestach je prekročená povolená hladina hluku 85 dB, aj keď všetky pracoviská sú označené 
bezpečnostným a zdravotným značením, až 27 zamestnancov udáva, že nepoznajú výsledky 
merania hluku na danom pracovisku. Tu treba poznamenať, že všetci zamestnanci sú 
preukázateľne pravidelne školení podľa zák. č. 124/2006 Z.z..  V rámci týchto školení sú 
oboznamovaní s prevádzkovými poriadkami pre pracovné činnosti spojené s expozíciou 
hluku, výsledkami meraní a zaradení do kategórie prác.   

    Z dotazníkov ďalej vyplýva, že pre 19 zamestnancov na získavanie informácii je 
postačujúce školenie,  10 zamestnancov by uprednostnilo získavanie informácii 
individuálnym rozhovorom so zdravotníckym pracovníkom,  a 1 zamestnanec by na 
získavanie informácii požadoval školenie a pohovor  so zdravotníckym pracovníkom.  Ďalšie 
dotazníky už nemohli byť rozdané a vyhodnotené, nakoľko od 1.8.2014 je výroba v útlme, 
výroba bola pozastavená, a o ďalšej činnosti minioceliarne sa má rozhodnúť začiatkom roka 
2015. 
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              Pracovisko: Taviaca pec EAF           Tab. č.1  

Por. 
číslo Anketová otázka  

    
Odpovede zamestnancov podľa profesií  

     

Úroveň 
informovanosti, 
resp. ochrany 

skupiny 
zamestnancov 

[%]  

                

predák 
EAF  žeriavnik žeriavnik žeriavnik žeriavnik tavič  pomocný 

tavič  robotník robotník robotník robotník robotník robotník 

1 Viete, čo spôsobuje 
hluk?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  nie  nie  nie  nie  nie  nie  53,85 

2 Máte dostatok 
informácií o hluku?  nie  nie  áno  áno  áno  áno  áno  nie  nie    nie  nie  nie  41,67 

3 
Viete, kde presne je 
prekročená prípustná 
úroveň expozície?  

áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  nie  áno  nie  nie  áno  nie  69,23 

4 
Poznáte výsledky 
merania hluku na 
vašom pracovisku? 

nie  nie  nie  áno  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  7,69 

5 Máte možnosť výberu 
chráničov sluchu?  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  0 

6 Absolvovali ste LP vo 
vzťahu k práci?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  100 
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              Pracovisko: Kontinuálne liatie CCM        Tab. č.2   

Por. 
číslo Anketová otázka  

        Odpovede zamestnancov podľa profesií          

Úroveň 
informovanosti, 
resp. ochrany 

skupiny 
zamestnancov 

[%]  

                          

OP LF  OP LF  odlievač 
CCM-1 

odlievač 
CCM-1  predák  CCM 

operátor  
CCM 

operátor  

            

            

            

            

1 Viete, čo spôsobuje 
hluk?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno              100 

2 Máte dostatok informácií 
o hluku?  nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie              0 

3 
Viete, kde presne je 
prekročená prípustná 
úroveň expozície?  

nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  
            

0 
            

4 
Poznáte výsledky 
merania hluku na vašom 
pracovisku?  

nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie  
            

0 
            

5 Máte možnosť výberu 
chráničov sluchu?  nie  áno  nie  nie  nie  nie  nie  

            
14,29 

            

6 Absolvovali ste LP vo 
vzťahu k práci?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno              100 
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              Pracovisko: Strojná údržba Oceliarne      Tab. č.3 

Por. 
číslo  Anketová otázka  

    Odpovede zamestnancov podľa profesií       
Úroveň 

informovanosti, 
resp. ochrany 

skupiny 
zamestnancov 

(%) 

                          

strojný 
údržbár  

strojný 
údržbár 

strojný 
údržbár 

strojný 
údržbár 

strojný 
údržbár 

strojný 
údržbár 

prevádzkový 
zámočník zámočník zámočník  zámočník 

    

    

    

1 Viete, čo spôsobuje 
hluk?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno      100 

2 Máte dostatok 
informácií o hluku?  nie  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno      90 

3 
Viete, kde presne je 
prekročená prípustná 
úroveň expozície?  

áno  nie  áno  áno  áno  áno  áno  nie  áno  nie  
    

70 
    

4 
Poznáte výsledky 
merania hluku na 
vašom pracovisku?  

nie  nie  nie  nie  áno  áno  nie  nie  nie  nie  
    

20 
    

5 Máte možnosť výberu 
chráničov sluchu?  áno  nie  áno  nie  nie  nie  áno  nie  nie  áno  

    
40 

    

6 Absolvovali ste LP vo 
vzťahu k práci?  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno  áno      100 
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    Hluk v životnom prostredí – Mesto Strážske: 

     V období od apríla do júna 2014 vykonal RÚVZ so sídlom v Michalovciach v spolupráci 
s Mestom Strážske dotazníkový prieskum.     Obyvateľmi mesta Strážske bolo vyplnených 
celkom 156 dotazníkov. Vyhodnotenie dotazníkov je spracované v grafoch: 
 
      Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 156 respondentov, pričom najväčší počet 
respondentov bol z ulíc Pod hradom (43), mierovej (27) a okružnej (19); obr. č.1, graf č. 1. 
 
 
 
 
Obr. č. 1 
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graf č. 1 

 
 
Uvedeného prieskumu sa zúčastnilo  55% žien a 45% mužov; graf č. 2. 

 
                                graf č. 2 

 
 

Z grafu č. 3 vyplýva, že väčšine respondentov prekáža hluk vo vonkajšom prostredí a doma, pričom  z grafu č. 4 
vyplýva, že najviac ich obťažuje hluk počas spánku, pri duševnej činnosti, ale aj pri fyzickej aktivite. 

graf č. 3 
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                   graf č. 4 

 
Za najobťažujúcejšie zdroje hluku v okolí bydliska považujú hluk z priemyselnej činnosti, cestnej dopravy, 
železničnej dopravy, ale uvádzajú aj hluk z mimopracovných aktivít človeka v budove; graf č. 5. 

      graf č. 5 
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Z grafov č. 6, 7, 8 vyplýva, že orientácia okien miestností, v ktorých sa obyvatelia najviac zdržujú je rôzna  

                                                                                                                                                                        graf č. 6 

 
 

         graf č. 7 
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           graf č. 8 

 
63% respondentov udáva, že pre obťažujúci hluk obmedzuje vetranie bytu; graf č. 9, pričom najviac vetranie 
obmedzujú z dôvodu činnosti priemyselnej prevádzky minioceliarne; graf č. 10. 

                                                                                                                                                graf č. 9 
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                            graf č. 10 

 
 
Najviac opýtaných respondentov vykonáva prevažne duševnú prácu (41%), manuálnu prácu (28%) a 
nezanedbateľnú časť tvorili dôchodcovia (20%); graf č. 11. 

                             graf č. 11 
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Na pracovisku respondentov najviac obťažuje hluk z vonkajších prevádzok (45%) a hluk z dopravy (30%) a len 
20 % respondentov udáva, že ich obťažuje hluk vznikajúci priamo na pracovisku; graf č. 12. 

                          graf č. 12 

 
 
Respondenti udávajú najväčšie obťažovanie hlukom večer a v noci; graf č. 13, pričom 35 % udáva obťažovanie 
hlukom v trvaní 2 – 5 hodín, 32 % v trvaní 6-10 hodín a 19 % v trvaní 11 – 15 hodín; graf č. 14. 

                           graf č.13 

 
 
 

                         graf č. 14 
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Na otázku, či došlo k zvýšeniu hluku v okolí ich bydliska 88% respondentov odpovedalo áno; graf č. 15, pričom  
71% udáva, že k  zvýšeniu hluku došlo v priebehu posledných 2 – 3 rokov; graf č. 16. 

                                  graf č.15 

 
   

graf č. 16 

 
 
Grafy č. 17 a 18 sa zameriavajú na zdravotné problémy  respondentov s tým, že v grafe č. 18 respondenti 
vzťahujú zdravotné problémy k hluku. 
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       graf č. 17 

 
  

         graf č. 18 

  
 

V grafoch 19 až 30 respondenti udávajú názor na vzťah medzi jednotlivými zdravotnými ťažkosťami a hlukom. 
Z jednotlivých grafov vyplýva, že respondenti považujú hluk za príčinu  vzniku týchto ťažkostí: problémy 
s učením (graf č. 25), problémy so zaspávaním (graf č. 26), prebúdzanie sa počas spánku (graf č. 27), 
podráždenosť (graf č. 28), únava, vyčerpanosť, bolesti hlavy (graf č. 29), znížená miera sústredenia, pozornosti 
a výkonnosti (graf č. 30). 
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      graf č. 19                                                                          graf č. 20 

   
 

graf č. 21                                                                                graf č. 22 

    
 
 
 
 

   graf č. 23                                                                            graf č. 24 
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  graf č. 25                                                                              graf č. 26 

   
 

graf č. 27                                                                                graf č. 28 

   
 

graf č. 29                                                                   graf č. 30 

   
 
  Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že za najväčší zdroj hluku v životnom prostredí 
považujú respondenti priemyselné prevádzky (z toho predovšetkým minioceliareň) a dopravu. 
Súčasne s tým navrhujú niektoré opatrenia na ochranu pred hlukom, ktoré by považovali za 
najúčinnejšie: protihlukové bariéry, stavebné a konštrukčné úpravy na zdroji hluku, resp. 
používanie menej hlučných technológií, rekonštrukcie, prípadne opravy vozoviek 
a vybudovanie obchvatu pre tranzitnú dopravu. Zároveň z dotazníkov vyplýva, že väčšina 
občanov nezaregistrovala  vykonanie  opatrení na zníženie úrovne hluku v okolí ich bydlísk. 
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Prehľad organizácií používajúcich pri práci toxické a veľmi toxické chemické látky 
a zmesi v okresoch Michalovce a Sobrance k 31.12.2014  

Porad. 
číslo Názov organizácie Názov chemickej látky a chemického 

prípravku 

1. Chemko, a.s. Slovakia Strážske Chroman draselný 

  Dvojchroman draselný 
  Síran ortutnatý 

  Bromičnan draselný 

  Síran kademnatý 
  Fenol 

  Formaldehyd 

  Oxid nikelnatý 
  Dibutylftalát 

  Síran hydrazín 

  1,2-dichlóretán 
2. Light Stabilizers, s.r.o. Strážske Dvojchroman draselný 

 
  Metanol 

3. SE, a.s. Elektrárne Vojany Chroman draselný  

  Chlorid barnatý 

  o- fenantrolín 

  o – toluidín 

  Hydrazín hydrat 

4. Diakol, s.r.o. Strážske Metanol 

  Formaldehyd 

5. Ebster, s.r.o. Michalovce Siadtox 90 (Etylénoxid) 

6. Fiberstruct, s.r.o. Strážske Accelerátor NL-65-100 

  Accelerátor NL-63-100 

  Trigonox K-90 

7. TP 2, s.r.o. Strážske Chroman draselný 

  Fenantrolín 

  Chlorid barnatý 

8. Mangini s.r.o. Sobrance QUICKPHOS PELLETS 56 6E 

9. Hnojivá Duslo, s.r.o. Strážske Formaldehyd 

  Metanol 
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  Kyselina fluorovodíková 

  Dusičnan olovnatý 

  Amoniak 

10. NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Michalovce Formaldehyd 

11. VVS, a.s. Košice – závod Michalovce Dvojchroman draselný 

  Chroman draselný 

  Azid sodný 

  Nitroprusid 

  Formaldehyd 

  Dusitan sodný 

  fenantrolín 

12. eustream, a.s. Oblasť Veľké Kapušany Azid sodný 

  Hydranal covlomat 

13. Casspos, a.s. závod Michalovce Pragokor Brunigal S 

14. Nafta, a.s. Bratislava – prev. Michalovce Metanol 

  Amoniak 

15. Transpetrol, a.s. Bratislava – PS1 Budkovce  

Dusičnan ortutnatý 
Metanol 
Acetón 

Chloroform 
Ropa 

Technické benzíny 

16. Centrum výskumu rastlinnej výroby Michalovce 

Difenylamín 
Fenol 

Fluorid amónny 
Chlorid barnatý 

Kyselina chromsírová 
Nesslerovo činidlo 
Síran hydrazínia 
Oranž metylová 

17. Michaela Rajňačková – predajňa v OC Tesco 
Michalovce E- Liquid 1,2 – 2,4% (nikotín) 

18. Raj cigariet, s.r.o. Bratislava – predajňa OC 
Michalovce  E – Liquid 1,2-24 % (nikotín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188



Prehľad spotreby chemických karcinogénov za rok 2014 v okrese Michalovce.  

Podnik 
Organizácia 
Spoločnosť

 
          

Chemický 
karcinogén, 

chem.mutagén 
proces s rizikom 

chemickej 
karcinogenity 

Klasifikácia/kateg. podľa  
NV SR č. 356/2006 Z.z., 
Zákona č. 67/2010 Z.z.  

Počet 
exponovaných 

 
celkom/ženy 

Množstvo 
spotrebovaných 

látok/rok** 

Ebster, s.r.o. 
Michalovce Etylénoxid 2 10/0 10% - 7 320,0kg  

15% - 15 925,5 kg 
VVS, a.s. závod 
Michalovce 

Dvojchroman draselný 
Chroman draselný 

Indikátor fenolftalein 

2 
2 
2 

6/5 140g-zostatok 
40 g 
0,5 g 

NsP 
Michalovce 

Cytostatika 
 

2 
 

37/34 1 415 472 mg  

Eurovia-
Services, s.r.o. 
DL  Zbudza 

Trichlóretylén 
2 1/0 40 l 

Chemko, a.s. 
v likvidácii 
Strážske 

PCB tuhé 
PCB tekuté 

 

2 
2 
 

1/1 
 
 

500 t 
4 m3 

TP2, s.r.o. 
Strážske  Chroman draselný 2 1/1 150 g 

Chemko, a.s. 
Slovakia,  
Strážske –
Pracovisko 
odbor riadenia 
a kontroly 
kvality 
(ORaKK) 
 
 
 
 
 
Pracovisko 
Odbor vývoja 
a výskumu 
(OVaV)  

Dvojchroman draselný 
 

Bromičnan draselný 
 

Chroman draselný 
 

Benzén 
 

Dibutylftalát 
 

1,2dichloretán 
 

síran hydrazínu 
 

Dvojchroman draselný 
Chroman draselný 

Benzén 
1,2-Dichlóretán 

Bromičnan draselný 
Oxid nikelnatý 

Síran kademnatý 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 

11/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/5 

378,4 g 
 

93,3 g 
 

30 g 
 

 400ml zásoby 
 

   2900 ml zásoby 
 

3800ml zásoby 
 

3000g zásoby 
 

30 g 
1097g zásoby 

2940ml zásoby 
5100ml zásoby 

23 g 
2000g zásoby 
1700g zásoby 

SE, a.s. 
Elektrárne 
Vojany  

Chroman draselný 
Hydrazín hydrát 

 

2 
2 
 

17/4 0,750 kg(zásoby) 
650 kg 

(zásoby 950 kg) 
Nafta, a.s. 
Bratislava 
prev. 
Michalovce 

Chroman draselný 
 
 

2 1/1 5 g 

Light 
Stabilizers, a.s. 
Strážske 

Dvojchroman draselný 
2 6/6 175 g 

Proservis, s.r.o. 
Strážske Azbest 2 18/0 - 

Fiberstruct, 
s.r.o. Strážske Accelerátor NL-63-100 2 18/0 157,41 kg 

Transpetrol, Chloroform 2 6/5 40 l 
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a.s. PS 1 
Budkovce 

 

ATV družstvo 
Strážske  Pragokol Zn 35K 2 2/0 36,8 kg 

Michal Choma, 
Snina Azbest 2 4/0 - 

ASTANA, s.r.o. 
Poprad Azbest 2 4/0 - 

Ing. František 
Salanci, 
Humenné 

Azbest 
2 6/0 - 

RONAR, s.r.o. 
Košice Azbest 2 6/0 - 

STAVOTREN
D, s.r.o. 
Michalovce 

Azbest 
2 3/0 - 

REGENA, 
s.r.o. Strážske Azbest 2 10/0 - 

* 1. – dokázaný karcinogén pre ľudí 
 2. –  pravdepodobný karcinogén 
 proces s r.ch.k – proces s rizikom chemickej karcinogenity 

**N – objektivizácia nevykonaná, resp. spotreba neudaná  
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Prešetrované podozrenia na  choroby z povolania v okresoch Michalovce a Sobrance - rok 2014 

 

Č. 
položky 
Zoznam 
CHzP 

Dg. 
Organizácia 

(posledný 
zamestnávateľ 

Profesia 
Záver 

prešetrenia S / 
N / ? / K / X* 

Lehota 
(v 

dňoch) 

1. 29 

Syn. canalis carpi, 
Tendopatia úponovej oblasti 
RM ľavého ramenného kĺbu, 

PHS 

ZŠaMŠ Tušická 
Nová Ves kuchárka N 34 dní 

2. 29 

PHS bilat., Impng. syn. l. 
utrq., Epicon. rad. et uln. 

humeri bilat., Neuropat. N. 
medianus l. sin. incip. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

operátor výroby - 
tester ?K 33 dní 

3. 29 
Syn.canalis carpi l. dx., 

Epicon. rad. et uln. hum. 
bilat., PHS bilat 

ObÚ Bánovce n/O 
- ZŠ+MŠ kuchárka N 20 dní 

4. 29 Syn.canlis carpi l.dx., PHS 
bil., Epicond. Ul. hum. bilat.

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

operátor výroby - 
kvalitárka a 
kontrolórka 

?K 40 dní 

5. 29 

Syn.canalis carpi bilat. 
praec. l. dx.,., Epicon. rad. et 
uln. hum. bilat., PHS bilat. 

chron. 

SYRÁREŇ BEL 
SLOVENSKO, 
a.s. Michalovce 

operátor príjmu 
mlieka S 27 dní 

6.  45 
Alergické choroby HDC s 
dokáznaou precitlivelosťou 

na alergény z PP 

ONDO Pekáreň 
Strážske vedúci výroby S 18 dní 

7 29 
Syn. canalis carpi,  PHS 

bilat., Epicond. ulnar. et rad. 
humeri bilat. 

ARJ Servis, s.r.o. 
Michalovce obrábač kovov ?K 27 dní 
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8. 29 
PHS bilt., Imping. syn. 

ommi bilat., Epicond. rad. 
humeri bilat. 

ZŠ+MŠ Krčava kuchárka ?K 21 dní 

9. 24 TBC pľúc 
MUDr. Eva 
Greculová, 

Malčice 176 
zdravotná sestra S 18 dní 

10. 29 
Epicond. radialis et uln. 
humeri bilat., PHS bilat., 

Imping. synd. 

NsP ŠK 
Michalovce, a.s. 

Michalovce 
zdravotná sestra N 27 dní 

11 29 
Epicond. radialis et uln. 
humeri bilat., PHS bilat., 

Imping. synd. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

operátor výroby - 
stredná výroba - 
kontaktovanie 

?K 21 dní 

12 29 
Epicond. radialis et uln. 
humeri bilat., PHS bilat. 

simpl. forma 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

operátor výroby - 
kontrola káblových 

zväzkov 
N 22 dní 

13 29+28 
Epicond. rad. et uln. humeri 

bilat., PHS , Syn. canalis 
carpi, Raynaudov syn. 

Armovňa Heos, 
s.r.o. Michalovce montážnik ?K 20 dní 

14 29 Syn. canalis carpi, Epicond. 
rad. humeri bilat., PHS bilat.

Zekon, a.s. 
Michalovce 

šička - žehlenie 
výrobkov S 12 dní 

15 29 Syn. canalis carpi bilat., 
praecip. l. dx. 

Abalstav, s.r.o. 
Michalovce operátor výroby K 26 dní 

16 28+29 Syn. canalis carpi nezamestnaný elektromechanik X(spoločnosti 
zanikli) 16 dní 

17 29 +37 Epicond. ulnaris humeri 
bilat., Syn. canalis carpi, AB

BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. 
Michalovce 

montážny 
pracovník elekt. 

zariadení 

AB - N, DNJZ 
-S 25 dní 
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18 29 Epicond.uln. Humeri bilat., 
PHS l. utrq. 

DIČ (Syráreň Bel 
Slovensko, a.s. 
Michalovce) 

operátor zariadenia 
na mliečnu výrobu K 15 dní 

19 29 PHS bilat. 
Casspos a.s. 
Závod Zest 
Michalovce 

majsterka, 
plánovačka N 25 dní 

20 29 Epic. radialis humeri bilat. 

ISS Facility 
Services, s.r.o. - 

pracovisko 
Michalovce 

upratovačka K 22 dní 

21 29+28 
Epic.rad.humeri l.dx., Syn. 
canalis carpi, Raynaudov 

syn. 

ZEPO, spol. s r.o. 
Michalovce 

pomocný stavebný 
robotník K 27 dní 

22 29+28+38 DNJZ+vibrácie+ poškodenie 
sluchu 

VVS, a.s. 
Michalovce 

prevádzkový 
montér 

DNJZ - K, H - 
N, V - N 26 dní 

23 29+28 DNJZ + vibrácie ARJ Servis, s.r.o. 
Michalovce 

obrábač kovov - 
údržbár 

DNJZ - N, 
Vibrácie N 19 dní 

24 29+28 

Inping. syn., PHS bilat., 
Epicond. rad. humeri bilat., 

Syn. canalis carpi l. dx., 
Raynaudov syn. 

Kerex, s.r.o. 
Michalovce obrábač kovov DNJZ - K, 

Vibrácie - N 26 dní 

25 29 
Epi. Rad et uln. Humeri 

bilat., Impin. Sy. Subacro. 
Bilat., PHS bilat. 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

operátor výroby - 
kontrolór ?K 14 dní 

26 29 
Epi. rad et uln. humeri bilat., 

Impin. sy. subacro. bilat., 
PHS bilat. 

NsP ŠK 
Michalovce, a.s. 

Michalovce 
sanitár N 15 dní 

27 29 
PHS bilat., Impng. syn. l. 
utrq., Epicon. rad. et uln. 

humeri bilat.. 

Potraviny 
Adamčíková - 

SZČO 
Predavačka N 19 dní 
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28 28+29 

PHS l.dx. chron. s imping. 
syndr. subacrom. II.st., PHS 
l. sin. chron. s imping. syn. 
subacr. I-II st., Epik. rad. et 
uln. bilat., Raynaudov syn. 

HALMA, s.r.o. 
Michalovce stavebný robotník X (pracovisko 

v zahraničí) 11 dní 

29 28,29,45 

Ochorenie z vibrácií, 
eypicon. uln. et rad. hum. 
bil., PHS bil. s imp. syn, 

Rhinitis chron. 

SYRÁREŇ BEL 
SLOVENSKO, 
a.s. Michalovce 

operátor zariadenia 
na výrobu 
mliečných 
výrobkov 

V - N, DNJZ - 
S, Rh.chr.-S 14 dní 

Zdroj: RÚVZ v SR 

Poznámka: V tabuľke je uvedený počet prešetrení podľa položiek zoznamu chorôb z povolania (nezhoduje sa   
                     s počtom  fyzickým  osôb, u  ktorých bola  prešetrovaná  choroba z  povolania, vzhľadom  na to, že  
                     u jednej fyzickej osoby  bolo prešetrovanie  podozrenia na  chorobu z  povolania,  ktorá zahŕňa viac  
                     položiek zoznamu chorôb z povolania – najčastejšia  kombinácia položiek 28/29). 
Záver prešetrenia: 
S = súvisí – pracoval za podmienok kedy môže vzniknúť choroba z povolania 
N = nesúvisí – nepracoval za podmienok kedy môže vzniknúť choroba z povolania 
? = nejednoznačné/sporné 
K = podozrenie na chorobu z povolania bude došetrené na regionálnej alebo celoslovenskej komisii na 

posudzovanie chorôb z povolania 
X = nedoriešené = nedoriešené v danom roku, alebo záver nebol stanovený (pracovisko v zahraničí, zánik 

spoločnosti, spoločnosť v likvidácii, žiadosť odstúpená orgánu VZ iného rezortu, inému RÚVZ v 
SR, pracovník zomrel, adresát neznámy, prešetrenie nebolo indikované z dôvodu dodatočne 
zisteného úrazového deja ochorenia) – uviesť dôvod 

Vzor vyplnenia stĺpca Záver prešetrenia - napr.:  
S 

? K 
N 
? 

    
Lehota = lehota vypracovania odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania od prijatia žiadosti zo 
špecializovaného pracoviska po odoslanie stanoviska (§ 31a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.) 
* pri nedoriešených prípadoch a v prípade nedodržania maximálnej lehoty 90 dní uviesť aj dôvod v príslušnom 
stĺpci, napr.: X spoločnosť v likvidácii; 138 dní (objektivizácia hluku zamestnávateľom) 
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Priznané choroby z povolania v okresoch Michalovce a Sobrance - rok 2014 

1. 45 

Alergické choroby HDC 
s dokáznaou 

precitlivelosťou na 
alergény z PP 

ONDO Pekáreň 
Strážske vedúci výroby U 12.2.2014 

2. 29 
Syn. canalis capri, PHS 
bilat., Epicon. radialis et 

ulnaris humeri bilat. 

VVS, a.s. 
Košice - závod 

Michalovce 
prevádzkový zámočník U 2.1.2014 

3. 29 
Syn. canalis capri, PHS 
bilat., Epicon. radialis et 

ulnaris humeri bilat. 

Unomedical, 
s.r.o. 

Michalovce 
operátor výroby - ob. Linky U 19.3.2014 

4. 29 
Syn. canalis capri, PHS 
bilat., Epicon. radialis et 

ulnaris humeri bilat. 

Zekon, a.s. 
Michalovce šička U 18.3.2014 

5. 29 
Syn. canalis capri, PHS 
bilat., Epicon. radialis et 

ulnaris humeri bilat. 

Unomedical, 
s.r.o. 

Michalovce 
operátor výroby - C2 U 31.3.2014 

6. 24 TBC pľúc 
MUDr. Eva 
Greculová, 

Malčice 176 
zdravotná sestra U 09.04.2014

7 29 Syn. canalis carpi 

Tempus, s.r.o. 
Košice - 

prevádzka 
Michalovce 

lakovač-karosár U 05.06.2014

8 29 Epicondylitis radialis 
humeri 

Zekon, a.s. 
Michalovce šička - žehliarka U 20.8.2014 

9 29 Syn.canalis carpi, 
Epicond.rad. humeri 

Zekon, a.s. 
Michalovce šička a práce s tým spojené U 11.9.2014 

10. 29 Syn. canalis carpi 
PPaC, a.s. 

závod 
Michalovce 

pekárka U 11.6.2014 

11. 29 
Epikondilítís rad. et. 
ulnaris humeri bilat., 

Syn. canalis carpi 

YWTS, s.r.o. 
Michalovce 

operátor výroby - stredná výroba 
- kontaktovanie U 17.9.2014 

12. 29 
Epikondilítís rad. et. 
ulnaris humeri bilat., 

Syn. canalis carpi 

Syráreň Bel 
Slovensko a.s. 

Michalovce 
operátor výroby U 3.10.2014 
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Nepriznané choroby z povolania v okresoch Michalovce a Sobrance - rok 2014 

1. 29+47 DNJZ + Iné poškodenie 
zdravia z práce 

Casspos, a.s. 
závod Zest 
Michalovce 

plánovačka - K. Martausová N 25.8.2014 

2. 28+29 
Syn. canalis carpi l. dx., 

PHS l. utrq., Epiond. 
Rad. Humeri l. sin. 

ARJ Servis, 
s.r.o. 

Michalovce 
obrábač kovov, údržbár N 23.9.2014 

3. 45 Alergická rinitída 

ISS Facility 
Services, s.r.o., 

pracovisko 
Unomedical 

upratovačka N 7.10.2014 

4. 29 
Syn. canalis carpi bilat., 

PHS l. utrq., Epiond. 
rad. humeri bilat.. 

NsP ŠK 
Michalovce, a.s. sanitárka N 9.12.2014 
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Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okresoch Michalovce a Sobrance v roku 2014 
podľa prevažujúcej činnosti a podľa kategórie rizikového faktora (1. stupeň) 

 

Kód 
Prevažujúca činnosť 

(1_stupeň) 
Celkom 3 
kategória 

Žien 3 
kategória

Celkom 4 
kategória 

Žien 4 
kategória SPOLU ŽIEN 

A 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 4 0 5 0 9 0

B Ťažba a dobývanie 4 0 0 0 4 0
C Priemyselná výroba 1022 246 86 2 1108 248

D 
Dodávka elektriny, plynu, 
pary a studeného vzduchu 97 1 11 0 108 1

E 

Dodávka vody; čistenie a 
odvod odpadových vôd, 
odpady a služby 
odstraňovania odpadov 19 0 0 0 19 0

Q 
Zdravotníctvo a sociálna 
pomoc 69 63 0 0 69 63

                         Spolu        1215 310       102                2      1317           312 
 

Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okresoch Michalovce a Sobrance v roku 2014 
podľa prevažujúcej činnosti a podľa kategórie rizikového faktora (2. stupeň) 

 

Kód Prevažujúca činnosť (2_stupeň) 

Celkom 
3 

kategória
Žien 3 

kategória

Celkom 
4 

kategória
Žien 4 

kategória SPOLU ŽIEN 

01 

Pestovanie plodín a chov zvierat, 
poľovníctvo a služby s tým 
súvisiace 4 0 3 0 7 0

02 Lesníctvo a ťažba dreva 0 0 2 0 2 0
09 Pomocné činnosti pri ťažbe 4 0 0 0 4 0
10 Výroba potravín 192 67 0 0 192 67
13 Výroba textilu 60 59 0 0 60 59

20 
Výroba chemikálií a chemických 
produktov 147 26 0 0 147 26

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 112 78 0 0 112 78

23 
Výroba ostatných nekovových 
minerálnych výrobkov 2 0 0 0 2 0

24 Výroba a spracovanie kovov 328 6 80 2 408 8

25 
Výroba kovových konštrukcií okrem 
strojov a zariadení 168 10 6 0 174 10

32 Iná výroba 13 0 0 0 13 0

35 
Dodávka elektriny, plynu, pary a 
studeného vzduchu 97 1 11 0 108 1

38 
Zber, spracúvanie a likvidácia 
odpadov; recyklácia materiálov 19 0 0 0 19 0

86 Zdravotníctvo 69 63 0 0 69 63
    Spolu                 1215            310     102                2      1317 312 
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Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okresoch Michalovce a Sobrance v roku 2014 
podľa druhu a kategórie rizikového faktora (1. stupeň) 

 

Faktor (1_stupeň) 
Celkom 3 
kategória 

Žien 3 
kategória

Celkom 4 
kategória 

Žien 4 
kategória SPOLU ŽIEN 

Biologický faktor 25 24 0 0 25 24
Elektromagnetické polia 12 0 0 0 12 0
Fyzická záťaž 138 137 0 0 138 137
Hluk 828 84 96 2 924 86
Chemické látky a zmesi 389 70 6 0 395 70
Ionizujúce žiarenie 9 2 0 0 9 2
Vibrácie 0 0 2 0 2 0
Záťaž teplom a chladom 32 0 0 0 32 0

 
Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okresoch Michalovce a Sobrance v roku 2014 

podľa druhu a kategórie rizikového faktora – okrem chemických látok a zmesí (2. stupeň) 
 

Faktor (1 stupeň) Faktor (2 stupeň) 
Celkom 3 
kategória

Žien 3 
kategória

Celkom 4 
kategória 

Žien 4 
kategória SPOLU ŽIEN

Biologický faktor Tuberkulóza 25 24 0 0 25 24

Elektromagnetické polia 
Elektromagnetické 
polia 12 0 0 0 12 0

Fyzická záťaž 

Dlhodobé nadmerné 
jednostranné 
zaťaženie 60 59 0 0 60 59

Fyzická záťaž Práca s bremenami 78 78 0 0 78 78
Hluk Premenný 397 5 96 2 493 7
Hluk Ustálený 431 79 0 0 431 79
Ionizujúce žiarenie V priemysle 5 0 0 0 5 0
Ionizujúce žiarenie V zdravotníctve 4 2 0 0 4 2
Vibrácie Prenášané na ruky 0 0 2 0 2 0
Záťaž teplom a chladom Záťaž teplom 32 0 0 0 32 0

 
Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okresoch Michalovce a Sobrance v roku 2014 

podľa druhu a kategórie rizikového faktora – chemické látky a zmesí (2. stupeň) 

Faktor(2. stupeň) 
Celkom 3 
kategória

Žien 3 
kategória

Celkom 
4 

kategória
Žien 4 

kategória SPOLU ŽIEN
Alergén 86 23 0 0 86 23
dermatotropný 105 14 0 0 105 14
dráždivé 133 40 0 0 133 40
chem. karcinogén/mutagén 128 56 0 0 128 56
jedovaté - toxické 97 23 0 0 97 23
látky poškodzujúce reprodukciu  39 33 0 0 39 33
pevné aerosoly 116 0 6 0 122 0
veľmi jedovaté - veľmi toxické 3 0 0 0 3 0
Žieravé 82 23 0 0 82 23
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Oddelenie epidemiológie  :  
 
Expozícia ľudskej populácie PCB vo vybraných regiónoch východného Slovenska – 
epidemiologická štúdia SZU Bratislava – participácia epid. oddelenia RÚVZ Michalovce 

‐ projekt je v štádiu zberu údajov – t.č. výsledky projektu ešte nie je možné hodnotiť 
 

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 

‐ projekt t.č. neprebieha 
 
 
 

Podpora zdravia : 
 
Doleuvedené projekty boli riešené oddelením Podpory zdravia v spolupráci s oddelením 
HDM. 
 

1. Poruchy príjmu potravy-  mentálna anorexia a mentálna bulímia 
2.„Čakáme na bociana“ – kurz pre budúce mamičky  
3. Alzheimerova choroba – starostlivosť o starších  

 
 
1.Mentálna anorexia a mentálna bulímia 

 
PORUCHY PRÍJMU POTRAVY 

Pravdepodobne prvou starosťou človeka bolo neumrieť hladom. Potreba nasýtenia ako 
základná biologická potreba slúžiaca pudu sebazáchovy prirodzene podmieňuje uspokojenie 
ostatných potrieb, od sexuálneho pudu až po sebarealizáciu. No dnes vo vyspelých krajinách 
sveta mnohí odmietajú jesť, keď sú hladní, a jedia, keď hlad nemajú.  
Predsa však podľa mnohých ľudí má jedlo nesmiernu moc a morálnu dôležitosť.  
Milujú ho i nenávidia. Pomáha im radovať sa i smútiť. Vidia v ňom zlo i dobro, niečo, čo 
uspokojí všetky ich potreby. Je pre nich odmenou i únikom pred samotou, kompenzáciou 
nedostatku lásky a pocitov neúspechu, ale i prostriedkom boja so stresom a vyrovnávania sa 
so záťažou, či jednoducho určitým spôsobom komunikácie . 

 
Definícia mentálnej anorexie 

Syndróm mentálnej anorexie (MA) bol prvýkrát medicínsky definovaný v roku 1873¹ 
a v doslovnom preklade znamená „stratu apetítu z nervových príčin“ (Lovell, 2002).  
Tento termín môže byť však značne zavádzajúci, pretože anorexia sa vyznačuje skôr 
extrémnou kontrolou apetítu, než stratou chuti. U mentálnej anorexie prakticky nikdy nejde 
o klinické nechutenstvo, ale skôr o premáhanie hladu a redukciu príjmu potravy v snahe 
znížiť telesnú hmotnosť. Nechutenstvo je až sekundárnym dôsledkom dlhodobého 
hladovania.  
Anorektickí pacienti neodmietajú jesť preto, že by nemali chuť, ale preto, že jesť nechcú. 
Pociťujú veľký hlad, ktorého potlačením dosiahnu psychické víťazstvo nad sebou samými. 
Získajú pocit kontroly a výnimočnosti. Mentálna anorexia je teda duševná porucha spojená s 
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anorektickými postojmi – nemocní na jedlo neustále myslia, zbierajú recepty, radi varia a 
peču. 
Napriek tomu však potrebu jedla popierajú a často krát klamú nielen sami seba, ale i 
ostatných. 
 
 

Diagnostické kritériá 
Aktívne udržovanie nízkej telesnej hmotnosti, kedy hmotnosť je nižšia než 15% priemernej 
hmotnosti vzhľadom k výške, veku a stavbe tela, alebo hodnota BMI  je nižšia než 17,5. 
Pokles telesnej hmotnosti si nemocný spôsobuje sám - neje, vyhýba sa jedlám, po ktorých sa 
priberá, a používa jeden alebo niekoľko z nasledujúcich prostriedkov: vyprovokované 
vracanie, užívanie laxatív, anorektík a diuretík, nadmerné cvičenie. 
Pretrváva strach z priberania a skreslená predstava o vlastnom tele ako neodbytná, vtieravá 
obava z ďalšieho priberania, ktorá vedie jedinca k stanoveniu si veľmi nízkeho hmotnostného 
prahu (a to i v prípade, že sú pacientky veľmi vychudnuté). 
Typické je popieranie závažnosti nízkej telesnej hmotnosti, a neprimeraný vplyv tvaru 
postavy a hmotnosti na vlastné sebahodnotenie alebo popieranie závažnosti. Vzťah k 
vlastnému telu je natoľko narušený, že telo už nie je chápané ako súčasť osobnosti, ale ako 
objekt na obtiaž. 
Typická je rozsiahla endokrinná porucha prejavujúca sa ako amenorea – absencia minimálne 
troch po sebe idúcich menštruačných cyklov. Zrejmou výnimkou je pretrvávanie 
maternicového krvácania u anorektických žien, ktoré užívajú náhradnú hormonálnu liečbu, 
najčastejšie vo forme antikoncepčných tabliet.  

 
Incidencia a prevalencia 

• súvislosť s pubertou 13 – 20 rokov 
• 1 dievča z 200 
• 2/3 dievčat udáva  ako príčinu  vzniku poruchy  životnú udalosť / rodina, 

osobné problémy napr. telesný vzhľad..../ 
 
Komplikácie 

• hypotenzia 
• bradykardia 
• GIT ťažkosti 
• poruchy metabolizmu 
• mdloby, bolesti hlavy 
• krče 
• endokrinné  
• neurologické 
• gynekologické poruchy 
• úmrtnost - udáva sa 5-10% najčastejšou príčinou úmrtia je zástava srdca, či 

banálna infekcia 
• psychické problémy 

 
Bulímia 

Silné a neovládateľné nutkanie prejedať sa v spojení s chorobným strachom z priberania a 
vyhýbaním sa priberaniu ako následku jedla vyvolaným zvracaním, alebo zneužívaním 
prečisťujúcich prostriedkov, alebo obidvoma u žien s normálnou telesnou hmotnosťou. 
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Diagnostické kritéria 
Opakujúce sa epizódy záchvatového prejedania (najmenej 2x týždenne po dobu 3 mesiacov). 
Pre epizódu záchvatového prejedania je charakteristická konzumácia veľkého množstva jedla 
v priebehu určitého súvislého časového úseku (napr. počas 2 hodín), ktoré by v rovnakej dobe 
väčšina ľudí zjesť nedokázala a pocity straty kontroly na jedlom počas tejto epizódy. 
Neustále zaoberanie sa jedlom a silná, neodolateľná chuť po jedle. 
Opakované neprimerané kompenzačné správanie v snahe zabrániť zvýšeniu hmotnosti 
vyvolané zvracanie, zneužívanie laxatív, diuretík alebo iných liekov, hladovky, cvičenie v 
nadmernej miere. 
Pocit prílišnej tučnoty spojený s neodbytnou obavou z priberania. Často je v anamnéze 
epizóda mentálnej anorexie alebo intenzívnejšieho obmedzovania sa v jedle. 
Sebahodnotenie je neprimerane závislé na tvare postavy a telesnej hmotnosti. 
Pri stanovovaní diagnózy je potrebné vždy vylúčiť somatické onemocnenie napr. poruchu 
gastrointestinálneho traktu vedúceho k zvracaniu alebo neurologickú poruchu. 

 
Dôsledky a nebezpečenstvá spôsobené mentálnou bulímiou 

K najnebezpečnejším zdravotným problémom patrí dehydratácia a nerovnováha elektrolytov 
(sodík, draslík a chlór). Pri ich výraznom úbytku dochádza k srdečnej arytmii (uvádza sa až u 
50% pacientok), a v niektorých prípadoch môže dôjsť až k zástave srdca. 
Ďalším dôsledkom nízkej hladiny draslíka je zlyhanie obličiek a neurologické komplikácie 
(napr. kŕče, závrate, stavy zmätenosti alebo strata vedomia). Pomerne častá je hypoglykémia, 
plynnatosť, pocity nevoľnosti, zápcha a ďalšie zažívacie problémy, pokazený chrup, zápaly.  
 
 Prevalencia 
MB začína obvykle v období medzi 15-25 rokom. V posledných rokoch sa však stále častejšie 
stretávame so ženami s počiatok bulímie v dospelom veku.  
Prevalencia najčastejšie uvádzaná epidemiologickými štúdiami sa nachádza v rozmedzí 1–3 
% kritického veku . 
V tejto súvislosti hovorí o každom dvadsiatom dospievajúcom dievčati a mladej žene a 
dodáva, že narušené stravovacie postoje a zdraviu nebezpečné spôsoby udržovania či 
znižovania telesnej hmotnosti môžeme pozorovať u viac než 10% mladých žien.  
Celoživotná prevalencia sa pri použití širších kritérií môže zvýšiť až na 5,4 %  
Dôvodom je pomerne nejasná hranica medzi normálnym a už rizikovým správaním v oblasti 
stravovania. Výskyt MB u mužov je významne menší, iba okolo 5% pacientov tvoria muži.  
Zaujímavosťou je, že u mužov bulímia začína spravidla prejedaním, na rozdiel od žien, kde 
epizódam záchvatového prejedania väčšinou predchádza obdobie diét alebo anorexie .  
 

Narušené telesné sebapoňatie  
 „V pojme obraz vlastného tela nachádza jednotu zložitý obsah tela a duše, a konfrontujú sa 
ľudské priania s jeho možnosťami.  
…čím viac je telo vidieť, a čím väčšiemu záujmu je vystavené, tým citlivejšia a zraniteľnejšia 
je naša predstava o ňom“. 
 
 

Projekt „ Poznaj svoju cenu“ 
• Pilotný projekt pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy , rok 2014 
• /prednášky  , besedy, dotazníkový prieskum.../ 
• Tématicky zameraný na edukáciu mládeže v zmysle psychosociálnych aspektov  - 

poňatie  samého seba, uvedomovanie   si  vlastnej ceny, zdravej sebaúcty, hodnotový 
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rebríček primeraný  pre obdobie  vývinu mladých........., zdravá výživa, životný štýl, 
telesné aktivity....... 

 
Dotazník  

21. Rebríček hodnôt / usporiadajte podľa významnosti od najdôležitejšej po 
najmenej dôležitú 

22. ☺ Myslíte, že   platí „ Je lepšie vyzerať  ako mať dobré vzdelanie?“  /  áno ,nie 
/   

23. Ako vnímate  sama seba  / ohodnoťte  od 1 – 5 / najlepšia  je  1  ako známky v 
škole 

24. Nakoľko Vám záleži- ako Vás vníma okolie?  / 1 – 5 / 
25. Ktoré  časti  tela sú pre Vás  samú problematické 
26. Ako často kontrolujete  svoj vzhľad v zrkadle 
27. Ako často kontrolujete   svoju hmotnosť 
28. Koľko vážite? .... Ste spokojná? 
29. Máte pravidelný stravovací režim? 
30. Držíte prísne diéty? 
31. Počítate kalórie u všetkého  čo jete aj keď diétu nedržíte? 
32. Držíte hladovku celý deň? 
33. Ako často držíte hladovku? 
34. Považujete svoje stravovacie návyky za normálne? 
35. Stotožňujete sa   s dnešným ideálom krásy? 
36. Máte svoj ideál – významnú  osobnosť?  
37. Máte  sa rada? Odmeňujete sa za   dobre   výkony? Pochválite samú seba? 
38. Viete sa presadiť? 
39. Rada súťažite? 
40. Rebríček hodnôt...................................... 

 
Vyhodnotenie prieskumu: 
 
V dotazníkovom prieskume  sme   oslovili 100  dievčat   z Gymnázia Pavla  Horova    a 
Gymnázia Ľudovíta  Štúra v Michalovciach. 
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Hodnotenie: 
 
......prieskum  nevykazuje  žiadne extrémne výsledky, ktoré by napovedali  o nezdravom  
postoji  mládeže k  sebe  samému. 
Tlak z okolia -  média, súčasné  kritéria hodnotenia  vonkajšej krásy ,   „moderné“  spôsoby  
stravovania, vedú neraz k  nadmernému  sebapozorovaniu a  porovnávaniu  sa  s inými.   
Zo skúmanej  vzorky  stredoškolákov je  zrejme, že   tlak“  z vonka „ im nespôsobuje  
problémy 
Napriek tomu  sa v  každej z psychiatrickej  ambulancie  v MI  liečia dve osoby  ročne s PPP. 
V  okrese  je  to 10 pacientov, prevažne  dievčatá a mladé ženy. Okrem    hospitalizácie a  
ambulantnej liečby  v našom meste, sa týmto  osobám osobitne venujú na špecializovanom 
pracovisku  v nemocnici Philippa  Pinella v Pezinku. 
 
2.„Čakáme na bociana“ 
 
Gestor:  RÚVZ Michalovce 
Riešenie projektu a výstupy: 

•     Konanie  kurzov  o  zdravom  tehotenstve  a  materstve  za  účasti   odborníkov,  
v rámci ktorých boli poskytované budúcim mamičkám a oteckom potrebné informácie 
o priebehu tehotenstva, pôrodu a prvého roka života dieťaťa. Každý kurz pozostával zo 4 
tematicky rozdielne zameraných stretnutí. 
 Program kurzu  „Čakáme na bociana“  
I. Tehotenstvo, cvičenie v tehotenstve 

6. Privítanie  
7. Vstupný dotazník 
8. Vnútromaternicový vývoj dieťatka a priebeh tehotenstva + diskusia – MUDr. 

Dzurjová  gynekologicko-pôrodnícke odd. Svet zdravia Michalovce  
9. Bezbolestný pôrod + diskusia – MUDr. Dalimir Zobka, OAaIM Svet zdravia 

Michalovce  
10. Výživa v tehotenstve + diskusia – RÚVZ  Michalovce Ing. Hubaľová 

II. Pôrod, cvičenie pred pôrodom a dýchacie techniky 
5. Pôrod + diskusia – MUDr. Dzurjová gynekologicko-pôrodnícke odd. Svet zdravia 

Michalovce  
6. Cvičenie v tehotenstve – praktické cvičenie – Mgr. Dagmar Erdélyiová, RÚVZ 

Michalovce 
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7. Film – Pôrod 
8. Návšteva pôrodnice a novorodeneckého oddelenia Svetu zdravia Michalovce 

III. Prvý rok života, ukážky cvičení po pôrode 
6. Odber pupočníkovej krvi + diskusia – EUROCORD Slovakia, MVDr. Bérešová 
7. Očkovanie detí + diskusia – DAHE Karin Záviská, RÚVZ Michalovce 
8. Dojčenie – prednáška + diskusia – Ing. Hubaľová, RÚVZ Michalovce 
9. Cvičenie v tehotenstve – praktické cvičenie – Mgr. Dagmar Erdélyiová, RÚVZ 

Michalovce 
10. Film – Dojčenie 

  IV. Starostlivosť o dieťa s praktickými ukážkami kúpania, prebaľovania, relaxačné cvičenia 
5. Starostlivosť o dieťa  - praktická ukážka kúpania a prebaľovania– Bc. Hrubá, 

vrchná sestra novorodeneckého oddelenia Svetu zdravia Michalovce  
6. Dieťa v prvom roku života + diskusia – MUDr. Fiľková- detská lekárka  
7. Diskusia 
8. Výstupný dotazník 

Premietanie filmov, relaxačná hudba 
Lektori 
lekár GPO– vnútromaternicový vývoj, vyšetrenia počas tehotenstva, pôrod, exkurzia na 
pôrodnicu 
lekár OAIM – bezbolestný pôrod (epidurálna anestézia) 
lekár NO – exkurzia na novorodenecké oddelenie 
lekárka detskej ambulancie – starostlivosť o dieťa v prvom roku života, choroby, zdravotné 
prehliadky 
RÚVZ – očkovanie, výživa v tehotenstve a dojčenie, cvičenie počas tehotenstva a dýchacie 
techniky pred a pri pôrode 
Realizácia projektu: 
- v roku 2014 sa konalo päť  kurzov (v mesiacoch ...), ktorých sa zúčastnilo 25 mamičiek. 
Termín: Pokiaľ možno stály – mesačne, okrem letných prázdninových mesiacov a decembra. 
 
 3.Alzheimerova  choroba 

 
Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový 
deň Alzheimerovej choroby“. 
Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých bude tomuto ochoreniu a postihnutým na 
celom svete patriť celý mesiac september. Až 30 miliónov ľudí na celom svete trpí 
Alzheimerovou chorobou. 

 
Alzheimerova choroba  

postihuje 50 – 60 tisíc ľudí na Slovensku,  
dotýka sa 150 – 200 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. 

 
Alzheimerova choroba zbavuje človeka schopnosti: 

pamätať si ... 
myslieť ... 
poznať blízkych ... 

 
Čo je Alzheimerova choroba? 

Neurodegeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku 
zmene látkovej premeny v mozgu. 
Je to najčastejšia forma demencie, spôsobuje poruchy mozgu a úpadok jeho činnosti. 
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Choroba trvá 5 – 10 rokov, niekedy až 20 rokov. 
Alz. ch. začína pomaly - bez fyzickej bolesti, spôsobuje však veľkú emocionálnu bolesť. 

 
Príznaky Alzheimerovej choroby 

SPOČIATKU: 
Porucha tzv. kognitívnych funkcií (myslenia, pamäti, úsudku).  
Zhoršovanie krátkodobej pamäti. 
Neschopnosť vykonávať niektoré zložitejšie činnosti. 
Strata orientácie v priestore, blúdenie. 
Zlý časový odhad, zmätenosť. 
Problémy s vyjadrovaním a rozhodovaním sa. 

 
Príznaky Alzheimerovej choroby 

NESKÔR: 
Zmena osobnosti. 
Zhoršovanie dlhodobej pamäti. 
Problémy s hygienou, obliekaním, jedlom. 
Nespoznávanie známych osôb.  
Celkový úpadok osobnosti. 
Závislosť na pomoci iných osôb. 

 
Ako rozlíšiť bežné zabúdanie  
od príznakov demencie? 
Zmeny v dôsledku starnutia:  
Príznaky Alzheimerovej  choroby: 
 

Zabudnúť zaplatiť mesačný účet ... 
Nespomenúť si, aký je deň (následne si ho zapamätať) ... 
Urobiť zlé rozhodnutie v danej chvíli ... 
Občas si nespomenúť na správne slovo ... 
Z času na čas niečo stratiť ... 
Neschopnosť spravovať svoje financie. 
Stratiť prehľad o dátume, roč. období. 
Neschopnosť správne sa rozhodnúť 
Neschopnosť viesť konverzáciu. 
Premiestňovanie vecí, ich hľadanie. 

 
Varovné príznaky 

Strata pamäti 
(postihnutý človek zabúda mená svojich blízkych, nedávne udalosti a informácie, i keď 
spočiatku je schopný spomínať si detailne na udalosti zo svojho detstva, mladosti) 
Ťažkosti s vykonávaním bežných prác  
(varenie, upratovanie, prestanú sa venovať záľubám a koníčkom) 
Problémy s rečou  
(postihnutý pri rozhovore často hľadá správny výraz, zabúda vhodné slová, stratí schopnosť 
plynulo sa vyjadrovať, jeho reč sa stane nezrozumiteľnou) 
Zhoršená orientácia v čase a priestore  
(nespomenú si, aký je mesiac, rok, sú dezorientovaní, nevedia nájsť známu cestu domov, 
nepoznajú svoju adresu ...) 
Zhoršujúca sa schopnosť úsudku  
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(postihnutí nesprávne hodnotia rôzne situácie, napr. užívanie liekov, nedostatočne sa oblečú v 
chladnom počasí) 

 
Varovné príznaky 

Problémy s abstraktným myslením  
(pre pacientov je ťažké vyplniť formulár, poštovú poukážku, niektorí zabudnú, na čo sú čísla 
...) 
Ukladanie vecí na nesprávne miesta 
(napr. peňaženku do chladničky ...) 
Zmeny nálady a správania 
(rýchlo menia náladu bez zjavnej príčiny) 
Zmeny osobnosti 
(ochorením sa strácajú pôvodné črty osobnosti, nahrádza ich odmietanie, podozrievavosť, 
roztržitosť, vystrašenosť, striedanie nálady bez príčiny ...) 
Strata iniciatívy  
(pacienti sú pasívni, sedia pred televízorom, viac spia, odmietajú svoje koníčky ...) 

 
Štádiá vývoja Alzheimerovej choroby: 

Počiatočné štádium 
Stredné štádium 
Neskoré štádium 

 
Počiatočné štádium 

je charakteristické miernymi, ľahko prehliadnuteľnými príznakmi:  
• neschopnosť zapamätať si nové veci (opakované otázky na tú istú vec, strácanie 

peňazí) 
• Prechodná dezorientácia (nespomenie si na aktuálny dátum, rok) 
• Strata iniciatívy, apatia, depresia, úzkosť 
• Ťažkosti s plynulým vyjadrovaním sa.  

Chorý je ešte schopný samostatného života. 
 
Stredné štádium 

• Problémy znemožňujú chorému uskutočňovať bežné denné činnosti. 
• Výraznejšie výpadky pamäti, zabúdanie mien členov rodiny,  
• Potrebná pomoc pri umývaní, obliekaní, problémy s hygienou, 
• Pletie si prítomnosť s minulosťou, nespoznáva známe miesta, 
• Blúdenie, túlanie sa, zhoršovanie reči, 
• Zmeny správania, bludy, halucinácie. 

Chorý z veľkej časti potrebuje starostlivosť okolia.  
Neskoré štádium 

• Pokročilá strata pamäti, 
• Ťažká porucha reči,  
• Nespoznávanie najbližších osôb, vecí ani dobre známych predmetov, 
• Zhoršenie fyzického stavu, 
• Ťažkosti pre jedení, potreba kŕmenia, 
• Neudržanie moču a stolice, 
• Problémy s chôdzou, upútanie na lôžko. 

Úplná závislosť na pomoci iných osôb, objavujú sa pridružené 
ochorenia ohrozujúce na živote – infekcie dýchacích ciest a 
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močových ciest, epileptické záchvaty  prijímanie do nemocníc, 
sociálnych zariadení. 

 
Diagnostika Alzheimerovej choroby 

Diagnostika Alzheimerovej choroby sa (s vysokou pravdepodobnosťou) stanovuje na základe 
klinických a laboratórnych vyšetrení.  
Definitívnu diagnózu je možné určiť až po smrti.  
Čím skôr je choroba diagnostikovaná, tým je väčšia šanca na zmiernenie jej priebehu. 
Alz. choroba je zatiaľ neliečiteľná, ale existujú lieky, ktoré spolu s podpornou liečbou môžu 
vývoj ochorenia spomaliť. 

 
Liečba Alzheimerovej choroby 

Medikamentózna liečba - lieky spomaľujú zhoršovanie rozumových schopností a pomáhajú 
udržiavať sebestačnosť chorých. 

+ 
Podporná liečba  

Validizácia – špecifický spôsob komunikácie s chorým zameraný na jeho vnútorné 
prežívanie. 
Reminiscenčná terapia – terapeutická práca so spomienkami. 
Stimulácia – aktivizácia prostredníctvom prostredia, terapia orientovaná na realitu, hry s 
pamäťou, tanečná terapia, prechádzky...) 

 
Komunikácia s chorým ... 

Čo si mal dnes na obed? 
Ako ti dnes chutil obed? 
Koľko je hodín?  
Ako ten dnešný deň rýchlo letí, však? 
Čo by si mal chuť robiť? 
Mal by si sa chuť poprechádzať? 
Vieš, kto som? 
Ahoj, som rad/a, že ťa vidím. 
Už si mi to hovoril.  
To je zaujímavé, nevedel/a som o tom. 
Aký druh hudby máš rád? 
Chceš počúvať hudbu? 
 
 
Zhodnotenie: 
 
Počas roka 2014 sme túto tému  odprednášali   spolu  s názornými praktickými ukážkami pre 
seniorov v kluboch dôchodcov v Michalovciach  v počte 8 prednášok pre 250 poslucháčov. 
 
Informácie , ktoré  sme im odovzdali   sa stretli  s veľkým ohlasom, seniori  uvítali  možnosť 
pokračovať  v projekte. Pre niektorých to  boli   nové  poznatky, pre iných   to bolo  
ozrejmenie i  potvrdenie    správnych   vedomostí,  vzhľadom k tomu  , že      sa  sami starajú  
o osobu v rodine   s demenciou. 
 
 
Tejto   téme sa budeme naďalej   venovať i v roku 2015 so širším záberom   smerom k  
mladšej populácii. 
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„ČAKÁME NA BOCIANA“ 
 
Gestor:  RÚVZ Michalovce 
Riešenie projektu a výstupy: 

•     Konanie  kurzov  o  zdravom  tehotenstve  a  materstve  za  účasti   odborníkov,  
v rámci ktorých boli poskytované budúcim mamičkám a oteckom potrebné informácie 
o priebehu tehotenstva, pôrodu a prvého roka života dieťaťa. Každý kurz pozostával zo 4 
tematicky rozdielne zameraných stretnutí. 

 Program kurzu  „Čakáme na bociana“  

I. Tehotenstvo, cvičenie v tehotenstve 
11. Privítanie  
12. Vstupný dotazník 
13. Vnútromaternicový vývoj dieťatka a priebeh tehotenstva + diskusia – MUDr. 

Dzurjová  gynekologicko-pôrodnícke odd. Svet zdravia Michalovce  
14. Bezbolestný pôrod + diskusia – MUDr. Dalimir Zobka, OAaIM Svet zdravia 

Michalovce  
15. Výživa v tehotenstve + diskusia – RÚVZ  Michalovce Ing. Hubaľová 

II. Pôrod, cvičenie pred pôrodom a dýchacie techniky 
9. Pôrod + diskusia – MUDr. Dzurjová gynekologicko-pôrodnícke odd. Svet zdravia 

Michalovce  
10. Cvičenie v tehotenstve – praktické cvičenie – Mgr. Dagmar Erdélyiová, RÚVZ 

Michalovce 
11. Film – Pôrod 
12. Návšteva pôrodnice a novorodeneckého oddelenia Svetu zdravia Michalovce 

III. Prvý rok života, ukážky cvičení po pôrode 
11. Odber pupočníkovej krvi + diskusia – EUROCORD Slovakia, MVDr. Bérešová 
12. Očkovanie detí + diskusia – DAHE Karin Záviská, RÚVZ Michalovce 
13. Dojčenie – prednáška + diskusia – Ing. Hubaľová, RÚVZ Michalovce 
14. Cvičenie v tehotenstve – praktické cvičenie – Mgr. Dagmar Erdélyiová, RÚVZ 

Michalovce 
15. Film – Dojčenie 

  IV. Starostlivosť o dieťa s praktickými ukážkami kúpania, prebaľovania, relaxačné cvičenia 
9. Starostlivosť o dieťa  - praktická ukážka kúpania a prebaľovania– Bc. Hrubá, 

vrchná sestra novorodeneckého oddelenia Svetu zdravia Michalovce  
10. Dieťa v prvom roku života + diskusia – MUDr. Fiľková- detská lekárka  
11. Diskusia 
12. Výstupný dotazník 

Premietanie filmov, relaxačná hudba 
Lektori 

lekár GPO– vnútromaternicový vývoj, vyšetrenia počas tehotenstva, pôrod, exkurzia na 
pôrodnicu 
lekár OAIM – bezbolestný pôrod (epidurálna anestézia) 
lekár NO – exkurzia na novorodenecké oddelenie 
lekárka detskej ambulancie – starostlivosť o dieťa v prvom roku života, choroby, 
zdravotné prehliadky 
RÚVZ – očkovanie, výživa v tehotenstve a dojčenie, cvičenie počas tehotenstva a 
dýchacie techniky pred a pri pôrode 
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Realizácia projektu: 
- v roku 2014 sa konalo päť  kurzov (v mesiacoch marec, júl, august, október, 

november), ktorých sa zúčastnilo 25 mamičiek. 
Termín: Pokiaľ možno stály – mesačne, okrem letných prázdninových mesiacov a decembra. 
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Oddelenie PPL 
 
         Regionálne priority, ktoré plní Odbor PPL RÚVZ so sídlom v Nitre v roku 2014 vyplývajú 
z Hlavných odborných priorít na úseku verejného zdravotníctva  uverejnených v Programovom 
vyhlásení vlády SR na aktuálne roky. Sú to tieto priority: 

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. 

Ich plnenie je nasledovné: 

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

V rámci plnenia tejto priority bol výkon štátneho zdravotného dozoru zameraný predovšetkým na 
plnenie povinností ktoré pre zamestnávateľov vyplývajú z legislatívnych úprav harmonizovaných 
s právom Európskeho spoločenstva - požiadať orgán verejného zdravotníctva pred začatím činnosti 
o posúdenie priestorov, zabezpečiť hodnotenie rizík na pracoviskách, zabezpečiť objektivizáciu 
faktorov v pracovnom prostredí,  hodnotenie rizík, vypracovať prevádzkové poriadky s posudkom 
o riziku, zabezpečiť primeranú zdravotnú starostlivosť o zamestnancov  na pracoviskách, a iné...  

Pri výkone dozoru boli používané kontrolné listy na overenie informovanosti zamestnancov 
o otázkach súvisiacich s ochranou zdravia pri práci. V 53 prípadoch boli použité kontrolné listy 
zamerané na práce v prostredí s rizikovým faktorom hluk, chemické faktory, karcinogénne 
a mutagénne faktory a biologické faktory.  

V prípadoch, kedy zamestnávatelia nemajú zabezpečený dohľad nad pracovnými podmienkami 
a dohľad nad zdravím zamestnancov prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby, sú zdravotné riziká 
pri práci hodnotené osobami bez zdravotníckeho vzdelania. V týchto prípadoch je prístup 
k hodnoteniu zdravotných rizík často nedostatočný a lekárske preventívne prehliadky zamestnancov sa 
nevykonávajú vo vzťahu k práci. Z uvedených dôvodov bol štátny zdravotný dozor aj v sledovanom 
období zameraný na kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľov podľa zákona 355/2007 Z.z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 
zabezpečovať zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov. Účinnosťou novely zákona 355/2007 Z.z.       
( od 1.8.2014) vstúpila do platnosti povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad i pre subjekty, ktoré 
nemajú rizikovú prácu. V priebehu roku 2014 bol pracovníkmi oddelenia PPL RÚVZ Nitra vykonaný 
štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu zabezpečenia dohľadu nad pracovnými podmienkami 
a dohľadu nad zdravím zamestnancov celkom 132 subjektoch, z toho v 84 subjektoch s určenou 
rizikovou prácou. Môžeme konštatovať, že subjekty s vyhlásenými rizikovými prácami majú 
zabezpečenú PZS. Boli prípady zamestnávateľov, ktorým v zmysle platnej legislatívy nevyplýva 
povinnosť mať zabezpečený zdravotný dohľad tímom PZS, ale vzhľadom na výskyt viacerých 
rizikových faktorov v pracovnom prostredí a väčší počet zamestnancov majú uzatvorenú zmluvu 
s PZS.   

Zvýšená pozornosť bola zameraná na  : 
 pracovné činnosti zaradené do 3. alebo 4. kategórie rizika a 
na pracovné činnosti pri ktorých sa používajú toxické, veľmi toxické látky,  
karcinogény, chemické látky zakázané, či s obmedzeným použitím. 

 uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. v praxi a následne 
nariadenia  vlády č. 471/2011 Z. z.   

 uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z.z. a následne nariadenia 
vlády SR č. 301/2007 Z. z. v praxi.  

 prehodnotenie pracovných podmienok v súvislosti s výskytom profesionálnych ochorení.  
Údaje o rizikových prácach v dozorovanom území sú spracované v programe ASTR 2011. V priebehu 
roka sa aktualizujú počty zamestnancov v riziku práce  priebežne na základe údajov získaných pri 
štátnom zdravotnom dozore a na základe údajov zaslaných zamestnávateľmi na RÚVZ. Týmto 
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spôsobom sa  vytvorila databáza závodov, pracovísk, počtov exponovaných osôb podľa jednotlivých 
rizikových faktorov a podľa prevládajúcich činností. Závery z  protokolov o 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 2014 
bolo vydaných 22 nových  rozhodnutí  na zaradenie prác do kategórií (z toho počtu vyhlásenie RP: 14, 
zrušenie RP: 8).  

Z celkového počtu 4609 dozorovaných organizácii v územnej pôsobnosti RÚVZ Nitra je 162 
organizácii s vyhlásenými rizikovými prácami s celkovým počtom zamestnancov vykonávajúcich 
rizikové práce  3454 osôb,  z toho  645 žien. 

V období do 30.6.2014 bolo vykonaných 84 kontrol rizikových pracovísk s výskytom zdraviu 
škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia. V  podnikoch, kde už boli rozhodnutím orgánu 
verejného zdravotníctva v minulosti vyhlásené rizikové práce, sme sa zamerali na prehodnotenie 
pracovných podmienok, úroveň expozície zamestnancov jednotlivým rizikovým faktorom a na plnenie 
opatrení na ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v súlade so schválenými 
prevádzkovými poriadkami. Pri posudzovaní návrhov na určenie rizikových prác na nových 
pracoviskách resp. pri nových pracovných činnostiach bola pozornosť zameraná na dôsledné 
hodnotenie posudkov o riziku, zaraďovanie zamestnancov na rizikové práce na základe zdravotnej 
spôsobilosti na výkon práce a úroveň ochranných opatrení na zníženie rizík na pracovisku.  

  V dozorovanom území bolo v roku 2014  novozaradených resp. prehodnotených na rizikové 
práce celkom 202 zamestnancov ( z toho 30 žien). Z uvedeného počtu v 3. kategórii 194 zamestnancov 
( 30 žien), v 4.kategórii 8 zamestnanci (0 žien).   

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 aj naďalej sú zamestnávatelia s malým počtom 
zamestnancov, pre ktorých zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami oprávnenpou PZS 
znamená značné finančné zaťaženie.   

Ďalší vývoj rizikových prác v dozorovanom území sa bude odvíjať i od  skvalitnenia 
doterajšieho spôsobu  ich posudzovania  zamestnávateľmi - od zabezpečovania hodnotenia 
zdravotných rizík pre zamestnávateľov odbornými zdravotníckymi pracovníkmi tímov PZS, ale i od 
ďalšieho rozvoja alebo útlmu najmä priemyselnej výroby v regióne. V priemyselných parkoch 
situovaných najmä v priemyselných častiach Nitry, Vrábeľ a Zlatých Moraviec sú závody zamerané 
najmä na doplnkovú výrobu pre automobilový priemysel, elektroniku a strojársky priemysel (výroba 
televízorov FOXCON, výroba zariadení pre potravinový priemysel Marel Slovakia, s.r.o., Nitra, 
výroba spojovacieho materiálu RIBE Slovakia, s.r.o., Nitra, čipové karty Muehlbauer Technologies, 
platobné a bankové karty Giesecke & Devrient Slovakia, súčasti pre automobilový priemysel 
Konsberg Slovakia Vráble,...).  

        V sledovanom období bolo vykonaných celkom 63 kontrol na pracoviskách s výskytom 
chemických faktorov. Previerky boli zamerané na dodržiavanie povinností zamestnávateľov pri 
ochrane zdravia zamestnancov pri výrobe, predaji, skladovaní a inom zaobchádzaní s toxickými 
a veľmi toxickými látkami a prípravkami.  Prevádzkovatelia predkladali na schválenie prevádzkové 
poriadky a posudky o riziku pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi. Celkovo bolo 
schválených36 prevádzkových poriadkov pre práce spojené s vystavením zamestnancov nebezpečným 
chemickým faktorom, ktoré obsahovali posudok o riziku so zaradením pracovných činností do 
príslušnej kategórie rizika. 

Najvýznamnejším podnikom na území dozorovanom RÚVZ so sídlom v Nitre  je však spoločnosť  
Duslo, a. s. Šaľa. Je dôležitý z hľadiska počtu zamestnancov a z hľadiska výskytu rizikových faktorov 
a ich kombinácií. Podnik je zameraný 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 
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prevádzkové poriadky a posudky o riziku so zaradením do príslušnej kategórie. Podnik v 1.polroku 
2014 priebežne predkladal  na schválenie aktualizované a doplnené prevádzkové poriadky, posudky 
o riziku pri práci s chemickými faktormi v súvislosti s novou klasifikáciou chemických látok 
a chemických zmesí podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a 
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).  

Vydaných bolo 16 osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami 
a prípravkami a 2 osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na 
profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne 
použitie.    

Evidovali sa hlásenia o použití chemických prípravkov na ochranu rastlín a pri DDD činnosti. V 
priebehu roka bolo evidovaných 70 hlásení o použití chemických prípravkov pri  výkone DDD 
činnosti. Vo všetkých prípadoch sa používali povolené prípravky a zodpovedné osoby mali doklad 
o odbornej spôsobilosti na výkon uvedených činností. 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že práce s veľmi toxickými a toxickými 
chemickými faktormi riadia  odborne spôsobilé osoby. 

      Na území ktoré dozoruje RÚVZ so sídlom v Nitre sa používajú chemické karcinogény 
a mutagénny resp. látky poškodzujúce reprodukciu a narúšajú endokrinný systém v obmedzených 
množstvách v priemyselnej výrobe (najviac v Duslo, a.s. Šaľa), v chemických laboratóriách pri výučbe 
(SPÚ Nitra, UKF Nitra), v diagnosticko-analytických biochemických zdravotníckych laboratóriách 
(Medirex a.s., Pezinok, laboratóriá v Nitre) a veterinárnych pracoviskách (Ústav štátnej kontroly 
veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava, pracovisko Nitra - 
Lužianky) a  v laboratórnych zariadeniach výskumných pracovísk (Ústav ekológie lesa SR, Zvolen, 
pobočka biológie drevín Nitra). V roku 2014 bolo vykonaných 13 kontrol zameraných na používanie 
chemických karcinogénov a to v podnikoch :  Duslo a.s. Šaľa, Kongsberg Automotive, a.s., Vráble,  
ICU MEDICAL, s.r.o., Vráble a FN Nitra. Kontrolná činnosť bola zameraná hlavne na 
zabezpečovanie zdravotného dohľadu na pracoviskách vrátane preventívnych lekárskych prehliadok 
vo vzťahu k práci a dodržiavanie opatrení na minimalizáciu expozície zamestnancov karcinogénnym a 
mutagénnym faktorom. 

Prehodnocovali sa prevádzkové poriadky a hodnotenie zdravotných rizík zamestnancov pri práci 
s chemickými karcinogénmi v existujúcich zariadeniach (Duslo, a.s., Šaľa, Špecializovaná nemocnica 
Sv. Svorada, Nitra, MUDr. Gremeň, onkologická ambulancia Šaľa, Ústav ekológie lesa, Nitra, Secop, 
s.r.o., Továrenská 49, Zlaté Moravce a SLUŽBA Nitra, s.r.o., Pražská 33, 949 01 Nitra, Kongsberg 
Automotive, a.s., Vráble a ÚŠKVBL, Biovetská 34, Nitra, FN Nitra) ako aj výskyt chemických 
karcinogénov a mutagénov v novozriadených prevádzkach (ICU MEDICAL, s.r.o., Vráble, RIBE 
Slovakia, Nitra). 

Bolo vydaných 67 posudkov na odstraňovanie stavebného materiálu obsahujúceho azbestocement zo 
stavieb. 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 ich používanie je 
obmedzené. Pri dozornej činnosti nebolo zistené porušenie týchto povinností. 

Prešetrovanie hlásenia podozrenia na profesionálne ochorenie podľa z položky 29 -  ochorenia 
kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z DNJZ bolo v období roku 2014 vykonané v 3 prípadoch: 

V 1. prípade bolo hlásené podozrenie na chorobu z povolania – dg. Imgigent omae 1.dx  
v podniku Konsberg Automotive, s.r.o., Vráble u zamestnankyne v profesii operátor UZ zváračiek.  
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V 2. prípade bolo hlásené podozrenie na chorobu z povolania – dg. Sy canalis carpi bilat. 
v podniku Retic s.r.o., Zbehy u zamestnanca v profesii zvárač.  

V 3. prípade bolo hlásené podozrenie na chorobu z povolania – taktiež dg. Sy canalis carpi bilat. 
v podniku SE Bordnetze Slovakia, Nitra u zamestnankyne v profesii formovačka káblových zväzkov.  

V dvoch prípadoch (zamestnanec v podniku Retic s.r.o., Zbehy  a zamestnankyňa v profesii 
formovačka káblových zväzkov v podniku SE Bordnetze Slovakia, Nitra ) boli splnené kritériá 
dlhodobosti, nadmernosti a jednostrannosti a zo záverov šetrenia pracovného prostredia, pracovných 
podmienok a charakteru vykonávaných pracovných činností bolo v obidvoch prípadoch konštatované, 
že vykonávaná práca pravdepodobne súvisí so vznikom choroby z povolania. 

V prípade zamestnankyne v profesii operátor UZ zváračiek v podniku Konsberg Automotive, 
s.r.o., Vráble  záver šetrenia nepotvrdil súvis s vykonávanou prácou.  

Vo všetkých prípadoch sú práce z hľadiska fyzickej záťaže zaradené do 2. kategórie zdravotného 
rizika. V posudkoch o riziku sú pre zamestnávateľa doporučené opatrenia na zabránenie vzniku 
profesionálnych ochorení z DNZJ . Na základe vysloveného podozrenia na chorobu z DNZJ 
spoločnosť Konsberg Automotive, s.r.o., Vráble zabezpečila objektivizáciu celkovej a lokálnej 
svalovej záťaže, hodnotenie pracovných polôh a ručnej manipulácie s bremenami . Závery v protokole 
z meraní boli podkladom pre opatrenia na elimináciu tohto zdravotného rizika.  

2.  Intervencie na podporu zdravia pri práci. 

 V súlade s témou informačnej kampane Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao) na aktuálne 
obdobie - „Spolupráca pri prevencii rizík“ budú spoločné dozorné aktivity orgánov inšpekcie práce 
a orgánov verejného zdravotníctva v SR zamerané na spoluprácu pri prevencii rizík.  

     Spoločné dozorné aktivity orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce vyplývajú 
z Dohody o spolupráci a koordinácií činností uzatvorenej medzi ÚVZ SR Bratislava a NIP Košice 
dňa 15.3.2011.  

Dňa 25.6.2014 oddelenie PPL RÚVZ Nitra uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie vedúcich 
oddelení PPL RÚVZ v Nitrianskom kraji a zástupcov IP Nitra, na ktorom boli vybrané konkrétne 
podniky a určený dátum vykonania previerok zameraných na prevenciu rizík. V roku 2014 každé 
RÚVZ v NR kraji vykonalo 1 spoločnú previerku s pracovníkmi inšpekcie práce zameranú na 
prevenciu rizík pri práci a na pracoviská, na ktorých sú vyhlásené rizikové práce alebo na ktorých je 
výskyt viacerých rizikových faktorov, teda celkom 5 spoločných previerok za Nitriansky kraj.  
RÚVZ so sídlom v Nitre a IP Nitra vykonali v spoločnosti LESY SR š.p. Odštepný závod 
Topoľčianky, pracovisko Expedičný sklad dreva, Moravecká 4, Topoľčianky. Pracovisko je zamerané 
na spracovanie vyťaženého dreva ( čistenie, pílenie, skracovanie, triedenie, ukladanie ).    
Na uvedenom pracovisku boli rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Nitre PPL/A/2012/03510  zo dňa 
18.12.2012 určené rizikové práce v profesii lesný robotník v 3. kategórii rizikových prác z dôvodu 
rizikového faktora hluk, vibrácie a v profesii manipulačný robotník v 4. kategórii rizikových prác z 
dôvodu rizikového faktora hluk a vibrácie. V čase konania kontroly pracovalo v riziku hluku a vibrácií 
8 robotníkov. Previerkou bolo zistené, že rozhodnutie RÚVZ Nitra PPL/A/2012/03510 zo dňa 
18.12.2012 časovo obmedzilo zaradenie pracovných činností v profesii – manipulačný robotník do 
4.kategórie rizikových prác z dôvodu rizikového faktora hluk a vibrácie  na 1 rok od dátumu vydania 
rozhodnutia t.j. do 18.12.2013. Spoločnosť LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, Banská 
Bystrica, Odštepný závod Topoľčianky nepožiadala RÚVZ so sídlom v Nitre o vydanie rozhodnutia 
na zaradenie pracovných činností vo vyššie uvedenej profesii do príslušnej kategórie rizika.  

Z uvedeného dôvodu bolo kontrolovanej spoločnosti nariadené opatrenie - preukázať zabezpečenie 
opatrení na zníženie rizika z hluku a vibrácií na danom pracovisku (technické, organizačné a  
individuálne opatrenia) a požiadať RÚVZ so sídlom v Nitre  o nové zaradenie prac. činností v profesii 
manipulačný robotník na pracovisku expedičný sklad dreva, Moravecká 4, Topoľčianky (v súlade 
s požiadavkami a náležitosťami prílohy č.2 Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. do kategórie rizikových 
prác.  
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 Pokračuje úzka spolupráca s  inšpektormi práce pri výkone štátneho zdravotného dozoru pri 
kolaudačných konaniach, pri konaniach o zmene účelu užívania stavieb alebo pri šetrení podnetov 
a sťažností zo strany zamestnancov poukazujúcich na porušovanie povinností zamestnávateľov 
v oblasti ochrany zdravia pri práci.  

 Koordinácia spoločných dozorných aktivít, vzájomné poskytovanie informácií a výmena skúseností 
pri riešení problémov je predmetom pracovných stretnutí zástupcov orgánov verejného 
zdravotníctva a inšpektorov práce uskutočňovaných v rámci Nitrianskeho kraja v štvrťročných 
intervaloch.  V roku 2014 sa konali 4 pracovné stretnutia za účasti pracovníkov oddelenia PPL 
RÚVZ v NR kraji a Inšpektorov práce Nitra, na ktorých bola skonštatovaná dobrá spolupráca 
oboch inštitúcií.  
 

3.  Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 

    Kontroly boli zamerané na zhodnotenie pracovného prostredia a spôsobu výkonu práce vo vzťahu 
k zdravotným obmedzeniam tam pracujúcich zamestnancov, zhodnotenie prispôsobenia práce 
zamestnancov v zmysle § 52 ods.1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z. a v zmysle § 6 ods.1 písm. b) 
zákona č. 124/2006 Z.z.   
     V sledovanom období roku 2014 bolo na základe žiadostí jednotlivých subjektov posúdených 
celkom 26 pracovísk na ktorých zabezpečovali práce osoby so zdravotným postihnutím, z toho v 16 
prípadoch bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky a v 10 prípadoch bolo 
vydané stanovisko k zmenám na existujúcich pracoviskách s prideleným štatútom chránenej 
dielne/pracoviska.     
      V roku 2014 zamestnanci oddelenia PPL RÚVZ so sídlom v Nitre vykonali  previerky v 5 
spoločnostiach, pre ktoré už boli orgánom na ochranu zdravia vydané rozhodnutia na uvedenie 
priestorov pracovísk do prevádzky a na uvedených pracoviskách pracovné činnosti vykonávali 
zamestnanci so zdravotným obmedzením. Boli to nasledovné subjekty: 
- DeLUX ZPS, a.s. Vráble, ktorej predmetom činnosti je výroba, balenie, skladovanie a distribúcia 
OOPP s počtom zamestnancov so zdravotným postihnutím 23 z toho 16 žien. -  - -  DENIMS s.r.o., 
Zlaté Moravce s počtom zamestnancov so zdravotným postihnutím 6, ktorí vykonávajú rôzne 
manuálne činnosti podľa typu zákazky (viazanie, strihanie, meranie, skladanie medzifázovej izolácie, 
triedenie komponentov a optická kontrola káblových prevodoviek, meranie, strihanie, balenie 
a kontrola bužírky, ručná výroba darčekových predmetov, a i...) . 
-  DENIMS s.r.o., Zlaté Moravce,  ktorej predmetom činnosti je výroba, balenie, skladovanie 
a distribúcia pracovných odevov,  s 2-mi zamestnancami so zdravotným postihnutím, ktorí vykonávajú 
balenie pracovných odevov. 
- TERRA BONA  o.z., Brezová 12, Zlaté Moravce - s 18 zamestnancami so zdravotným postihnutím, 
ktorí vykonávajú rôzne manuálne činnosti podľa objednávok - viazanie, strihanie, meranie, skladanie 
medzifázovej izolácie, triedenie komponentov a optická kontrola káblových prevodoviek, meranie, 
strihanie, balenie a kontrola bužírky, ručná výroba darčekových predmetov, a i... 
- EUROtoner, s.r.o., Nitra, ktorý zamestnáva 3 zamestnancov so zdravotným postihnutím a ktorí 
vykonávajú pomocné tlačiarenské práce.  
- Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o.,  s 2-mi zamestnancami so zdravotným postihnutím v profesii vrátnik - 
recepčný.  
       V uvedených subjektoch sa kontrolovalo dodržiavanie pracovných podmienok a pracovného 
režimu zamestnancov so zdravotným postihnutím určených v rozhodnutí orgánu verejného 
zdravotníctva o uvedení priestorov ako chráneného pracoviska resp. chránenej dielne do prevádzky. 
Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovatelia pri zriaďovaní chránených pracovísk resp. chránených 
dielní prispôsobovali pracovné podmienky charakteru zdravotného postihnutia a pre pracovníkov boli 
vytvorené vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce ich zdravotnému stavu napr. bezbariérovým 
prístupom na pracovisko, dodržiavaním osobitného režimu práce (skrátený pracovný čas, nočná práca, 
práca na zmeny,...), zabezpečením vhodných ergonomických sedadiel, situovaním pracovísk mimo 
priestorov s rizikovými faktormi (pracoviská bez expozície hluku a chemickým škodlivinám), 
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zabezpečením vyhovujúcich zariadení na osobnú hygienu (WC, umyvárky, sprchy, denná miestnosť), 
atď.   
      Vzhľadom k tomu, že chránené pracoviská nie sú vytvorené na pracoviskách s významnejším 
výskytom rizikových faktorov, kontrolné listy neboli použité. 
      V rámci kontrol neboli zistené zásadné nedostatky v oblasti dodržiavania predpisov na ochranu 
zdravia ľudí ako ani podstatné zmeny podmienok na pracoviskách oproti skutočnostiam uvedeným 
v rozhodnutiach na uvedenie priestorov do prevádzky. Zmeny sa týkali väčšinou počtu zamestnancov 
so zdravotným postihnutím na daných pracoviskách. V prípade prijatia nových zamestnancov na tieto 
pracoviská s iným zdravotným postihnutím zamestnávatelia požiadali orgán na ochranu verejného 
zdravotníctva o vydanie stanoviska k rozšíreniu počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím na 
existujúcej prevádzke.  
      Zamestnanci so zdravotným postihnutím mali preukázanú zdravotnú spôsobilosť na výkon 
konkrétnych pracovných činností, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre týchto zamestnancov 
v prevažnej miere boli vystavené územne príslušnými všeobecnými lekármi.  
      Pri zriaďovaní chránených pracovísk resp. chránených dielní zamestnanci oddelenia PPL 
poskytovali zamestnávateľom aj budúcim zamestnancom poradenstvo a konzultácie týkajúce sa 
postupu pri podávaní žiadostí, vytváraní špecifických pracovných podmienok a požiadaviek na 
priestorové usporiadanie pracovísk.  
 

Oddelenie HŽP: 

1. Monitoring kvality pitnej vody  

U verejných vodovodov bol v priebehu roka 2014 vykonávaný preverovací a kontrolný monitoring 
kvality pitnej vody v súlade s vypracovaným harmonogramom kontroly kvality vody z verejných 
vodovodov v mestách a obciach okresu Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce  v zmysle  Nariadenia vlády SR č. 
č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. rozbormi v rozsahu 
vyšetrení, ktoré zabezpečuje odbor laboratórnych činností RÚVZ so sídlom v Nitre.                               

V roku 2014 bolo v uvedených okresoch odobratých spolu 289 vzoriek.  

Údaje z monitoringu pitnej vody verejných vodovodov boli počas roka  spracovávané v Informačnom 
systéme o pitnej vode.   

 

2. Monitoring kvality vody na kúpanie 

Monitoring kvality vody na kúpanie je vykonávaný v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 
o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie 
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.  

V okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa eviduje kúpaliska s celoročnou aj so sezónnou prevádzkou. : 
v okrese Nitra  8 kúpalísk, v okrese Šaľa 2 kúpaliska a v Zlatých Moravciach sú to 3 kúpaliská.  

V roku 2014 bolo v okrese Nitra odobratých spolu 188 vzoriek bazénových vôd, v okrese Šaľa 72 
vzoriek a v okrese Zlaté Moravce 65 vzoriek. 

Údaje z monitoringu kvality vody na kúpanie boli počas roka  spracovávané v Informačnom systéme 
o kvalite vody na kúpanie a počas letnej turistickej sezóny 1 x týždenne zadávané do IS.  

V roku 2014 na základe požiadavky ÚVZSR bol vykonaný cielený ŠZD na umelých kúpaliskách 
(nedostatky zistené na TK Poľný Kesov, z toho dôvodu bolo začaté správne konanie a uložená pokuta 
vo výške 500.- eur) a mimoriadna cielená kontrola zariadení s vodnými atrakciami zameraná na 
prítomnosť legionel – nebola zistená prítomnosť.  

221



3. ŠZD v prípade mimoriadnych udalostí 

V roku 2014 odd. hygieny životného prostredia neriešilo žiadnu mimoriadnu úlohu, zamestnanci sú 
členmi krajskej povodňovej komisie a okresných povodňových komisií, taktiež sú členmi 
evakuačných komisií pri jednotlivých okresných úradoch.  

Na oddelení hygieny životného prostredia je spracovaný informačný panel týkajúci sa pokynov pre 
verejnosť v prípade vzniku povodní : „Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po 
záplavách“.     

 

Odd. HV 

 
1. ŠZD a ÚKP nad ZSS 

Činnosť na úseku štátneho zdravotného dozoru bola vykonávaná v oblasti posudkovej  činnosti 
a taktiež na úseku kontrolnej činnosti. 
 
V zmysle zákona   č.355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v rámci posudkovej 
činnosti bolo   celkom vydaných 
-        490  rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky  (nesúhlasné rozhodnutie podľa zákona 
č. 355/2007 Z. z. nebolo vydané) 
-           41  záväzných stanovísk  
-         266  iných stanovísk. 
 
Bolo riešených 78 podnetov na prešetrenie  z ktorých 27 bolo opodstatnených  
V rámci kontrolnej činnosti - okrem kontrol podľa zákona 355/2007 bola v zariadeniach spoločného 
stravovania vykonávané aj úradná kontrola podľa zákona 152/1995 Z.z.  Z celkového počtu 1864 
 registrovaných zariadení  spoločného stravovania bolo v roku 2014  vykonaná  v 885 zriadeniach  
v počte 2526 kontrol.Z celkového počtu kontrolovaných zariadení spoločného stravovania sa v  427 
zariadeniach  zistili nezhody v počte 978 nezhôd. 

 
2. Sledovanie hygienickej bezpečnosti  potravín, kozmetických výrobkov, obalových 
materiálov  
Za rok 2014 bolo  odobratých  celkom 458 vzoriek  potravín, pokrmov a materiálov a predmetov 
určených na styk s potravinami. Z uvedeného počtu bolo 178 vzoriek hotových pokrmov, 88 vzoriek 
pokrmov rýchleho občerstvenia, 66 vzoriek zmrzlín, 18 vzoriek lahôdkárskych  výrobkov, 21 
cukrárskych  výrobkov , 35 potravín na osobitné výživové účely, 5 vzoriek výživových doplnkov, 24 
vzoriek kuchynskej soli a 2 vzorky iných potravín a 2 vzorky predmetov prichádzajúcich do styku s 
potravinami. 

 V odobratých  vzorkách sa vyšetrovala predovšetkým mikrobiologická kontaminácia, iná 
kontaminácia a bola vykonaná kontrola označenia výrobkov v súlade s legislatívou. 

Z celkového počtu 458  vyšetrených vzoriek bolo celkovo 22 nevyhovujúcich vzoriek potravín, čo 
predstavuje 4,80 %. Z celkového počtu  22 nevyhovujúcich vzoriek  20 vzoriek bolo nevyhovujúcich 
z dôvodu mikrobiologickej závadnosti a 2 z dôvodu nedostatkov v označovaní (Potravina na osobitné 
výživové účely, rýchle občerstvenie - cesto na podpecník). 
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Nevyhovujúce vzorky boli zistené v nasledovných komoditách: 

Názov komodity Dôvod nevyh Počet odobratých 
vz. 

Počet nevyh.vz. % nevyh. 
vz. 

Pekárske 
výrobky 

označenie 3 1 33,3 

Ostatné potr.na 
osobitné 
výživové účely 

označenie 5 1 20,0 

Pokrmy 
rýchleho 
občerstvenia 

mikrobiolog. 
kontaminácia 

88 9 10,23 

Zmrzlina a 
dezerty 

mikrobiolog. 
kontaminácia 

66 4 6,06 

Lahôdkárske 
výrobky 

mikrobiolog. 
kontaminácia 

18 1 5,56 

Cukrárske 
výrobky 

mikrobiolog. 
kontaminácia 

21 1 4,76 

Hotové pokrmy mikrobiolog. 
kontaminácia 

178 5 2,81 

 
Na úseku kontroly  kozmetických výrobkov bolo odobratých celkom 9 vzoriek z toho  

-  7 vzoriek kozmetických výrobkov za účelom sledovania regulovaných látok  
-  2 vzorky  za účelom sledovania zakázaných látok. 

 Vzorky  v sledovaných ukazovateľoch vyhovovali požiadavkách legislatívy.  
 

3. Výkon auditov 

V roku 2014 vykonali zamestnankyne RÚVZ so sídlom v Nitre  spolu 16 auditov potravinárskych 
prevádzok (podľa  čl. 5 (3) nariadenia (ES) č. 882/2004),: 

 14 zariadeniach spoločného stravovania   
   1 výrobni výživových doplnkov  
   1 výrobni zmrzliny.  

V rámci výkonov auditov bolo v roku 2014 spracovaných spolu 61 protokolov o nezhodách. Z 
celkového počtu auditovaných subjektov  bolo 1 výrobňa výživových doplnkov  vyhodnotená   z 
 hľadiska uplatňovania systému  HACCP pre zabezpečovanie bezpečnosti výrobného procesu  ako 
„bezpečný“ , 11 zariadení spoločného stravovania   vyhodnotených ako „bezpečný s pripomienkami“ 
a 3 prevádzky ( 2 ZSS a  1 výroba zmrzliny)  vyhodnotené ako “ podmienečne bezpečný“. 
 
 
Oddelenie epidemiológie 

1. NIP- plnenie aktivít ,  

Národný imunizačný program 

V rámci plnenia programového vyhlásenia vlády   v oblasti  surveillance a kontroly prenosných 
ochorení  sme  v roku 2014  zabezpečovali:  

- sledovanie a dispenzarizáciu osôb  vylučujúcich choroboplodné zárodky ( najmä brušného týfu, 
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, 
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- využívame SRV  na zabezpečenie  výmeny informácií medzi  odborníkmi v oblasti verejného 
zdravotníctva, 
- surveillance nemocničných nákaz , vrátane kontrol HER, 
- výchovu obyvateľstva v prevencii prenosných ochorení. 
 
Monitoring nákaz preventabilných očkovaním 

Priebežne počas roka 2014 sa monitoroval výskyt nákaz preventabilných očkovaním, t.j. 
detská obrna, záškrt, tetanus, divý kašeľ, žltačka typu A a typu B, hemofilové invazívne nákazy, 
pneumokokové invazívne ochorenia, mumps, ružienka, osýpky a tuberkulóza. V hodnotenom období 
sa v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce nevyskytlo ochorenie na VHB u detí do 15. roku života.  

Kontrola plnenia imunizačného programu 

Plnenie IP a priebeh imunizácie detí sa kontroloval viacerými spôsobmi: 

V roku 2014 boli hlásené odmietnutia povinného očkovania praktickým lekárom pre deti a dorast  
v počte 222. Individuálne pohovory uskutočňujeme v poradni pre očkovanie na základe žiadosti 
rodičov o konzultáciu vo veci povinného očkovania.   

 V priebehu sledovaného obdobia boli priebežne poskytované telefonické konzultácie  ako aj 
písomné vyjadrenia ( 10x ) pre pediatrov týkajúcich sa očkovania. 

PZS boli pravidelne  mesačne informovaní o výskyte prenosných ochorení ako aj aktuálne informácie 
na úseku VZ. 

Pre širokú verejnosť sme priebežne poskytovali informácie a rady osobne alebo telefonicky 
o možnosti očkovania rôznych druhov očkovaní, ktoré nie je hradené zo základného zdravotného 
poistenia a jednak o možnosti očkovania osôb pred cestou do zahraničia. 

 
2. Surveillance prenosných ochorení – práca v ohnisku 

V rámci prevencie ostatných prenosných ochorení pracovníci odboru epidemiológie nariaďovali 
opatrenia na zabránenie vzniku ďalších ochorení v 2465 ohniskách nákaz. Súčasne v rodinách chorých 
bolo vykonané poradenstvo a podávanie informácií ( 1399) , ako aj v školských, predškolských 
a ostatných kolektívnych zariadeniach (spolu 117 -krát), kde sa jednotlivé prípady vyskytli. 

Spolupracujeme s klinikou lekárskej mikrobiológie vo FN v Nitre a s ďalšími subjektmi  na  
regionálnej, národnej úrovni ( NRC v BB, BA, LF UK, SAV, HPL Bratislava, Galanta, Levice, 
Komárno, ALPHA MEDICAL Bratislava), ktoré zabezpečujú a zaručujú vyššiu kvalitu 
diagnostických možností. 

Spolupracujeme  s lekármi primárneho kontaktu pre dospelých, deti a dorast, ako aj s infektológmi, 
odborníkmi pre tuberkulózu a pohlavne prenosné ochorenia. 

U kontaktov novozistených nosičov HBsAg (3 prípady) a v ohniskách nákazy pri  vírusových 
hepatitídach (47 krát VHA, 9 krát akútna VHB, 10 krát chronická VHB, 6 krát chronická VHC, akútna 
VHC 1- krát, 2 krát VHE) boli vykonané protiepidemické opatrenia s odberom materiálu na 
sérologické vyšetrenia. Pri negatívnych výsledkoch bolo zahájené očkovanie. 

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 35 
poranení).  

 Kontinuálne sme sledovali a v týždenných intervaloch analyzovali výskyt chrípky a ARO 
v pôsobnosti RÚVZ Nitra ako aj v Nitrianskom kraji. V sledovanom období sme zabezpečili 12 
odberov biologického materiálu na vyšetrenie do NRC pre chrípku. 
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3. Informačný systém prenosných ochorení 

Využívame všetky možnosti, ktoré poskytuje - centrálnu databázu prípadov infekčných ochorení 
hlásených individuálne, centrálnu databázu  prípadov chrípky, CHPO, ARO hlásených hromadne, 
systém rýchleho varovania. 

- vložených  3349   hlásení o prenosných ochoreniach 
- týždenné spracovanie  o výskyte chrípky a ARO ( 12  odberov – 1 izolát) 
- týždenné spracovanie  hlásení  o MES na regionálnej a krajskej úrovni.  
 
 
4. Nozokomiálne nákazy 

V rámci vykonávania surveillance nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach v okresoch 
Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce pokračovali previerky hygienicko-epidemiologického režimu v lôžkových 
aj ambulantných zdravotníckych zariadeniach RÚVZ so sídlom v Nitre.  

Za rok 2014  sme vykonali 411 previerok s odberom vzoriek sterilného materiálu, sterov z prostredia a 
ovzdušia na mikrobiologické vyšetrenia, z nich 6  bolo odobratých v súvislosti s výskytom 
nozokomiálnych ochorení. Súčasne boli poskytované konzultácie k projektovej dokumentácii, 
k hygienicko-epidemiologickému režimu, poradenstvo pri výskyte multirezistentných bakteriálnych 
kmeňov a boli zabezpečované režimové opatrenia pri podozrení na kolonizáciu pacientov Klebsiellou 
pneumoniae produkujúcou karbapenemázu. 

 V tomto roku sa uskutočnili pracovné stretnutia, na ktorých boli zástupcovia všetkých ústavných 
zdravotníckych zariadení (FN Nitra, MNsP Zlaté Moravce, PN Veľké Zálužie, ŠN Zobor) informovaní 
v súvislosti so zabezpečením pripravenosti zdravotníckych zariadení a ich pracovníkov s výskytom 
vysokonebezpečných nákaz. Ostatné zdravotnícke zariadenia, zdravotnícka škola,  katedra 
ošetrovateľstva a zdravotnícki pracovníci boli informovaní zaslaním materiálov v elektronickej 
podobe. Spolu bolo s daným materiálom oboznámených 1 721 zdravotníckych pracovníkov. 

  Komisia pre riešenie problematiky nozokomiálnych nákaz pri lôžkových zdravotníckych 
zariadeniach zasadala 2-krát (v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie a v Mestskej nemocnici prof. 
MUDr. R. Korca Zlaté Moravce). 

 V rámci prevencie NN sme vykonávali kontrolu sterilizačnej techniky jednak na lôžkových 
oddeleniach nemocníc, centrálnych sterilizáciách, operačných sálach, ako aj na ambulanciách 
s rôznym zameraním. Skontrolovaných bolo 614 sterilizačných prístrojov a bolo odobratých 301 
sterov. Rozhodnutím  regionálneho hygienika boli  14-krát schválené priestory s prevádzkovými 
poriadkami ambulancií všeobecných a odborných lekárov a 20-krát boli schválené samostatné 
prevádzkové poriadky ambulancií 
 
 
5. Mimoriadne epidemiologické situácie 

Uplatňujeme opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných ochorení, vrátane mimoriadnych  opatrení  
pri hromadnom výskyte prenosných ochorení. 

V roku 2014 sme vykazovali 17 epidémií: A02 (3x),  A03 (1x), A08 (5x), A09 (3x), B15 (2x), B86 
(3x). Z toho 7 epidémií  malo nozokomiálny pôvod. 
 
 
Informácia o aktivitách pre zdravotníckych pracovníkov v súvislosti  s epidémiou eboly.  

V súvislosti so zabezpečovaním edukácie v súvislosti s epidémiou Eboly  pre koordináciu  
jednotlivých PZS (ambulantných a ústavných)  RÚVZ so sídlom v Nitre  uskutočnil osobné pracovné  
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stretnutie s kompetentnými zamestnancami vo FN ( vedenie nemocnice, centrálneho príjmu, internej 
kliniky, infekčnej kliniky) v Nitre  dňa 17.10.2014 so zameraním na postupy pri výskyte  podozrenia 
na ebolu.  Zároveň boli dohodnuté kroky  pre hlásenie podozrenia na ochorenie  v prípade záchytu na 
urgentnom príjme, riaditeľ nemocnice vymenoval  ustanovil komisiu na riešenie možných situácií 
súvisiacich s ebolou. Pre prípady izolácie väčšieho počtu kontaktov  bude slúžiť pavilón bývalej  
internej a neurologickej kliniky. (tento je napojený na verejný vodovod a má funkčné sociálne 
zariadenia). Pracoviská urgentného príjmu a infekčnej kliniky boli vybavené  jednorázovými OOPP. 
Zamestnanci boli preškolení a poučení na používanie OOPP, cestou manažmentu  . Následne dňa 
20.10.2014 bol preposlaný edukačný materiál pripravenosti na vysokonebezpečné nákazy v rezorte 
zdravotníctva, mimoriadne číslo IB HH,  ako aj prezentácie (Ebola z pohľadu VZ, Ebola z pohľadu 
infektológa).  

Dňa 20.10.2014 edukačné materiály, ako aj   informácie o vlastnom ochorení, opatrenia  prijaté  ÚVZ, 
RÚVZ, usmernením ÚVZ SR a RÚVZ pre ošetrujúcich lekárov  boli zaslané aj iným zdravotníckym 
zariadeniam (Kardiocentrum Nitra, dialyzačným strediskám, strednej zdravotníckej škole v Nitre, 
Katedre ošetrovateľstva pri UKF v Nitre, Národnej transfúznej službe v Nitre a iné zariadenia). Prijatie 
týchto informácií bolo preverené aj telefonicky.  

Dňa  21.10.2014 sa  uskutočnilo zasadnutie Pandemického strediska Krízového štábu  OÚ Nitra.  
Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS Nitra) ako aj  
delegovaný zástupca lekára  VÚC a členovia  odboru civilnej ochrany pri OÚ v Nitre. 

S ostatnými ústavnými zdravotníckymi zariadeniami (Špecializovaná nemocnica Zobor, MsN Zlaté 
Moravce, PN Veľké Zálužie)  bolo vykonané koordinačné pracovné stretnutie dňa 23.10.2014 so 
zameraním na edukáciu. Boli im poskytnuté materiály  o pripravenosti na vysokonebezpečnú nákazu, 
vrátane prezentácie.  

Poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti, boli zaslané všetky edukačné materiály, 
Informačný Bulletin HH, prezentácie, vrátane postupu záchytu podozrenia na ebolu. PZS boli vyzvaní 
k dôkladnému preštudovaniu materiálov, vrátane preškolenia svojich zamestnancov a zabezpečenia 
OOPP a zároveň, aby spätne zaslali informáciu o vykonaných  školeniach ako aj zabezpečení OOPP 
pre   seba a svojich zamestnancov.  

O týchto skutočnostiach RÚVZ informoval aj lekára VÚC. Pre e-learningovú formu edukácie  
zdravotníckych pracovníkov RÚVZ  so sídlom v Nitre zriadil e-mailovú schránku (e-learningový 
portál  pre zdravotníckych pracovníkov) - ruvzebolainfo@gmail.com. Prostredníctvom tejto stránky 
bude možné aj odkomunikovať najčastejšie otázky  zdravotníckych pracovníkov k predmetným 
edukačným materiálom aj mimo pracovnej doby. Tieto skutočnosti boli PZS opakovane zdôrazňované  
pri telefonickom  nahlasovaní ARO a chrípky . PZS bolo odporučené  aktualizovať PP v zmysle 
uvedených materiálov  a sledovať pravidelne informácie na web stránkach RÚVZ , ostatné následné 
informácie  sú priebežne aktualizované  elektronickou poštou. 

Informácia bola poskytnutá  aj do printových médií s dôrazom na osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých 
oblastí  a zameraním sa na postupy  pri  sledovaní svojho zdravotného stavu a informovanosti svojho 
PZS.  

Dňa 7. novembra 204 sa na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava uskutočnilo 
školenie a praktický nácvik používania osobných ochranných pracovných pomôcok v súvislosti s 
možným zavlečením ochorenia vyvolaného vírusom Eboly. Uvedenej aktivity sa zúčastnili pracovníci 
RÚVZ  so sídlom v Nitre . 

Následne bol vykonaný praktický výcvik pre ostatných odborných pracovníkov na oddelení 
epidemiológie so sídlom v Nitre.  Školenie  s praktickým výcvikom bolo  realizované   dňa 13.11.2014 
pre  zamestnancov FN v Nitre (Infekčná klinika, centrálny príjem a interná klinika). 

Dňa 19.11.2014  sa uskutočnilo pracovné stretnutie regionálnych hygienikov Nitrianskeho kraja. 
Zúčastneným boli poskytnuté všetky  informácie  z medzirezortnej  porady , ktorá  sa konala dňa 
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12.11.2014 na MZSR.  Spoločne  participovali na vypracovávaní návrhov k materiálu pre MZ SR 
„Doporučené postupy  pre plán komunikácie v prípade VNN – RÚVZ Nitrianskeho kraja“ 1.12.2014 
sa uskutočnilo školenie pre PZS priamo na RÚVZ so sídlom v Nitre.  
Celkovo zamestnanci RÚVZ so sídlom v Nitre zabezpečili preškolenie 2013 zdravotníckych 
pracovníkov (z toho 289 študentov). 

 

Epidémia VHA v okrese Zlaté Moravce  

V okrese Zlaté Moravce sme zaznamenali  v  čase od 29.7 - do 31.12.2014   celkom 36 sérologicky 
potvrdených  prípadov na akútnu vírusovú hepatitídu typu  A  z toho  24 krát u rómskeho obyvateľstva  
a osôb žijúcich  v podmienkach  s veľmi nízkym  hygienickým štandardom. (66,7%). V ohniskách  
nákazy bolo   vydaných  do 1500 rozhodnutí  kontaktom  chorých  rozhodnutie regionálneho 
hygienika  o opatreniach na predchádzanie  vzniku a šíreniu prenosných ochorení.   Opatrenia zahŕňali   
protiepidemické opatrenia -  lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor a očkovanie proti žltačke 
(očkovanie v ohnisku nákazy) .Okrem očkovania v ohniskách nákazy  bolo nariadené  aj mimoriadne 
preventívne očkovanie  a to u detí do 15 rokov života žijúcich v podmienkach s veľmi nízkym 
hygienickým štandardom, poštárov, vodičov autobusov ( v počte 80 ),  4 deti vzhľadom na vek 
nemohli byť očkované – bol vydaný len zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad.  Ďalšie opatrenia 
boli vykonávané v spolupráci s gynekológmi, ktorí vykonávali dohľad nad gravidnými – 
neočkovanými v ohnisku nákazy. Zdravotnícke zariadia boli  vopred upozornené na  plánované 
pôrody týchto žien.   Ďalšie kontakty s trvalým bydliskom iným ako okres ZM v epidemiologickej 
súvislosti s epidémiou v okrese ZM  sú nahlasované do miestne príslušných RÚVZ, ktorých 
kompetencie sú územne a vecne príslušné pre daný okres!  na zabezpečenie protiepidemických 
opatrení (zabezpečuje sa telefonicky, faxom a emailom,   do 80  prípadov). 

  Opatrenia v obciach  boli vykonávané v spolupráci so starostami   obcí kde sa  ochorenia vyskytli  
najviac ochorení sa vyskytlo v obci Čaradice  (18 prípadov , z toho 14 prípadov na  jednej adrese   
48,2%), bez zabezpečenia  vody, sociálnych zariadení s veľmi nízkou hygienickou úrovňou.  Cestou 
starostov bola zabezpečená zdravotná výchova  obyvateľov dotknutých obcí.  

Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Zlatých Moravciach na začiatku prvých prípadov ochorení 
osobne navštívili pracovníci RÚVZ a informovali ich o postupoch (praktických, vrátane 
administratívnych), upozornili na zvýšenú dezinfekciu priestorov ambulancií a čakární, aj 
prostredníctvom manažmentu  polikliniky.  

PZS ambulantnej a ústavnej zdravotníckej starostlivosti boli o aktuálnej situácii ako aj o 
vykonávaných  opatreniach informovaní prostredníctvom e-mailových adries  a  mesačných výkazov  
prenosných ochorení.  

RÚVZ so sídlom v Nitre  už pred zahájením nového školského  roku  vykonal  štátny zdravotný  dozor 
- preventívny v predškolských a školských zariadeniach okresu Zlaté Moravce , ktoré navštevovali 
deti z rodín , kde sa ochorenia vyskytli. V súvislosti s výskytom ochorenia na akútnu VHA  prerušenie 
výchovnovzdelávacieho procesu  z dôvodu zabezpečenia  protiepidemických opatrení lekárskeho 
vyšetrenia, lekárskeho dohľadu, vrátane očkovania) ako aj vykonania sanitačných opatrení bolo 
nariadené v školských zariadeniach Tekovské Nemce, Červený Hrádok a Spojená škola Zlaté 
Moravce. Školské zariadenia  v ZM boli upozornené na zabezpečovanie preventívnych opatrení , boli 
im zaslané informácie  o ochorení (najmä o pôvodcovi ochorenia, spôsoboch prenosu, príp. príznakoch 
ochorenia). Súčasne boli zaslané preventívne návrhy  opatrení na zabezpečenie  predchádzania vzniku 
a šírenia tohto prenosného ochorenia napr. v MŠ  je potrebné vo zvýšenej miere venovať pozornosť 
individuálnemu používaniu predmetov osobnej hygieny  ako aj čisteniu a dezinfekcii, vrátane hračiek.  
Veľké obchodné reťazce s vysokou koncentráciou obyvateľstva boli upozornené na dôkladné a 
častejšie zabezpečovanie  sanitačných opatrení v prevádzkach v zmysle schválených prevádzkových 
poriadkov.  Zvýšenú pozornosť   je potrebné upriamiť  na čistenie a dezinfekciu nákupných košíkov, 
sociálnych zariadení a iných komponentov, ktorých sa najčastejšie zákazníci dotýkajú.  Zároveň boli 
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upozornení na dôslednú kontrolu a zabezpečovanie osobnej a prevádzkovej hygieny pracovníkmi 
predajní pri manipulácii s potravinami.  

Základným hygienickým pravidlom je v rámci nešpecifickej prevencie  dôsledné umývanie  si rúk po 
použití záchodu  a pred jedlom  (čo by malo byť  samozrejmosťou  u každého  jednotlivca), 
dodržiavať zásady hygieny  a správnej výživy, najmä  čo sa týka hygieny prípravy potravín. 
Podozrivým z nákazy bolo odporúčané obmedziť cestovanie  a návštevy  aj v rodinách. Najúčinnejším 
preventívnym opatrením je preventívne očkovanie.  

Ďalšie protiepidemické opatrenia zabezpečené RÚVZ v súvislosti s epidémiou VHA a 
nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami: 

Vírusová hepatitída typu A sa prenáša najmä fekálne -orálnou cestou. Prameňom nákazy  môže byť 
nielen chorý  ale aj zdravý nosič ( infikovaná osoba bez klinických príznakov). Počas komunálnych 
volieb očakávame väčšiu fluktuáciu obyvateľstva. Aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy 
priamym kontaktom voličov a členov volebnej komisie  s infikovanou osobou  je dôležité dôkladné 
umývanie  rúk pod tečúcou vodou s použitím mydla po každom   použití sociálneho zariadenia, pred 
jedlom alebo fajčením. 

V obciach s prebiehajúcou epidémiou  RÚVZ  odporučil dezinfekciu prostredia volebných priestorov 
(miestnosti, chodby, toalety) účinnými dezinfekčnými prostriedkami (napr. prípravkami s obsahom 
chlóru podľa návodu na etikete  s použitím hornej hranice  koncentrácie). Vo volebných priestoroch sa 
odporučilo zabezpečiť  dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Drobné predmety alebo plochy  
možno dezinfikovať  prostriedkami vo forme spreju alebo vlhčenými dezinfekčnými utierkami. 

RÚVZ  informoval  všetky zdravotnícke zariadenia  a lekárov prvého kontaktu  o prebiehajúcej 
epidémii vírusovej hepatitídy typu A , aby v rámci diferenciálnej diagnostiky mysleli aj na možnosť 
laboratórneho vyšetrenia IgM protilátok   a najmä, aby dodržiavali hygienické opatrenia  za účelom 
predchádzania prenosu nákazy. 

Opakovane boli na vykonávanie sanitačných opatrení upozornení prevádzkovatelia veľkých 
obchodných reťazcov, predškolských a školských zariadení, miestach so zvýšenou koncentráciou 
obyvateľstva. 

RÚVZ v spolupráci s lekárom VÚC zabezpečil súčinnosť pri edukácii obyvateľstva (osôb žijúcich v 
podmienkach s nízkym hygienickým štandardom ) v spolupráci s komunitnými pracovníkmi. 

 

Vírusové meningitídy – neuroinfekcie  
       Na  Infekčnej klinike vo Fakultnej  nemocnici v  Nitre  bola  v období od   septembra   
zaznamenaná hospitalizácia  zvýšeného počtu pacientov s diagnózou neuroinfekcie  - zápalu mozgu a 
mozgových blán  - neobjasnenej príčiny -  pravdepodobne vírusového pôvodu. Ochorenia sa vyskytli  
väčšinou u mladistvých  vo veku 12- 17 rokov. Na základe zistených anamnestických údajov chorí - 
mladiství navštevovali rôzne školské zariadenia a počas  mimoškolskej záujmovej činnosti, 
navštevovali krúžky  spojené  so zvýšenou fyzickou a psychickou  záťažou. Chorí najčastejšie udávali 
bolesti hlavy, zvýšené teploty až horúčky, vracanie, pocity na vracanie, únavu. Diagnóza bola 
stanovená na základe klinických príznakov a biochemického vyšetrenia mozgovomiešneho moku.  
Kultivačné vyšetrenia mozgovomiešneho moku,  ktoré by potvrdili  bakteriálneho pôvodcu nákazy  
týchto ochorení  boli u všetkých chorých negatívne.  

Vzhľadom na horeuvedné RÚVZ  vykonával protiepidemické opatrenia, vrátane intervenčných aktivít 
v ohniskách nákazy v rodinách ale aj kolektívnych zariadeniach. Prevádzkovatelia  predškolských a 
školských zariadení boli upozorňovaní   na povinnosť trvale zabezpečovať opatrenia na predchádzanie 
prenosným ochoreniam, ako aj povinnosti na zabezpečovanie čistoty a upratovania priestorov školy 
v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.  
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6. Environmentálna surveillance poliomyelitídy 
 

Po eradikácii poliomyelitídy v Slovenskej republike sa aj naďalej pokračuje v plnení úloh vo všetkých 
doteraz vykonávaných  surveillance. Pozornosť sa venovala výskytu akútnych chabých paréz, 
seróznych meningitíd a encefalitíd s dôrazom na odber materiálu na laboratórnu diagnostiku.  V rámci 
plnenia úloh environmentálnej  surveillance  polio-like  sme vykonali spolu 14 odberov  odpadových 
vôd na zistenie prítomnosti poliovírusov a enterovírusov vo vonkajšom prostredí a to z ČOV v Nitre 
a v Zlatých Moravciach. Virologické vyšetrenie odobratých vzoriek odpadových vôd bolo na 
prítomnosť poliovírusov a enterovírusov vo vonkajšom prostredí negatívne.  

 

Oddelenie HDM 

Výkon ŠZD 

   V roku 2014 zamestnankyne oddelenia HDM vykonali dozor nad celkovým počtom  1409 
zariadení v územnej pôsobnosti  RÚVZ so sídlom v Nitre. Svoju činnosť zameriavali na výkon ŠZD 
v zariadeniach pre deti a mládež, na sledovanie životných podmienok detí a mládeže, vrátane 
podmienok na zabezpečenie činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu, najmä z hľadiska 
predchádzania nadmernej psychickej a statickej záťaže detí a mládeže. Sledovalo sa dodržiavanie 
požiadaviek na vonkajšie areály pre deti, ktorých súčasťou sú v zariadeniach pre deti predškolského 
veku pieskoviská. Sledovali sme pracovné podmienky, vrátane podmienok pracovného prostredia pri 
zabezpečovaní požiadaviek na ochranu zdravia mladistvých v strediskách odbornej 
praxe, v strediskách a pracoviskách praktického vyučovania, ako i podmienky  na ubytovanie detí a 
na realizáciu zotavovacích podujatí. 
Výkon ŠZD a ÚK potravín v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež a v školských 
bufetoch bol zameraný na zabezpečenie podmienok a úrovne stravovania, pitného režimu 
a ponúkaného sortimentu.  

Okrem bežného hygienického dozoru boli vykonané mimoriadne cielené kontroly zamerané 
na pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na 5 mestských a 5 vidieckych ZŠ s celkovým 
počtom 10 kontrol (realizovaný v 2 etapách v I. a II. polroku 2014). Na každej škole vyplnil Dotazník 
pohybovej aktivity žiaka 20 žiakov  3.ročníka a 20 žiakov 8.ročníka. Celkovo bolo do prieskumu 
zapojených 400 žiakov. Získané dotazníky od žiakov, učiteľov ZŠ a pracovníkov oddelenia HDM boli 
elektronicky spracované.  

 Zamestnankyne HDM uskutočnili zber dotazníkových údajov týkajúce sa monitoringu 
spotreby vybraných aditívnych látok do potravín u 20 detí školského veku na 2 ZŠ, ktoré boli 
elektronicky spracované.    

V rámci mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
v ubytovacích zariadeniach pre deti a mládež bolo vykonaných 13 kontrol ubytovacích zariadení (ŠD 
pri VŠ a DM pri SOŠ).         

V letných mesiacoch sa realizovala mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie 
hygienických požiadaviek na pieskoviskách, kde bolo odobratých 9 vzoriek piesku vo vybraných 
pieskoviskách pri predškolských zariadeniach. Ani v jednej vzorke nebolo prekročené najvyššie 
prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy.  

V priebehu roka 2014 sa realizovali 3 mimoriadne cielené kontroly v školských zariadeniach 
pri ZŠ a SŠ so zameraním na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, 
skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov, označovanie a vysledovateľnosti mäsa s celkovým počtom 
89 kontrol. Výkon ŠZD spojený s komplexnými hygienickými previerkami a odbermi celodennej 
stravy na laboratórne vyšetrenie bol vykonaný v 3 špeciálno-výchovných zariadeniach s celkovým 
počtom 9 kontrol.  
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V roku 2014 bolo zamestnankyňami RÚVZ celkovo uskutočnených 712 kontrol, 137 odberov 
vzoriek (pitné vody, bazénové vody, odber hotových pokrmov, potravín - cukrárske a pekárske 
výrobky, stery z pracovného prostredia).   

Sledovanie spôsobu života  ako významného determinantu detí a mládeže 

Zamestnankyne oddelenia HDM zabezpečovali čiastkové regionálne aktivity v súlade 
s prioritami NPPD so zameraním na výživu a fyzickú aktivitu, psycho-sociálny rozvoj a mentálne 
zdravie najmä u detí školského a dorastového veku. Realizovalo sa niekoľko zdravotno-výchovných 
aktivít v prostredí ZŠ a SŠ formou prednášok v kombinácií s distribúciou edukačných materiálov 
a vyšetrovaním vybraných ukazovateľov chronických neprenosných ochorení, prípadne rizikového 
správania u mladistvých, najmä fajčenia.  Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa uskutočnila 
celodenná akcia na Gymnáziu vo Vrábľoch, kde bola poskytnutá zdravotno-výchovná prednáška pre 
žiakov na tému ,,Aktuálne problémy vo výžive a v životnom štýle detí na Slovensku.“ Ďalej sme 
uskutočnili pre personál a študentov školy vyšetrenia vybraných parametrov kardiovaskulárnych rizík 
a na základe zhodnotenia zistených výsledkov a posúdenia ukazovateľov životného štýlu bola 
navrhnutá možnosť intervencie.  

Ďalšie akcie boli uskutočnené pri príležitosti Svetového dňa tabaku kedy bola poskytnutá 
zdravotno-výchovná prednáška na SOŠ Zlaté Moravce spojená s vyšetrením vybraných parametrov 
kardiovaskulárnych rizík pre personál školy a plnoletých žiakov. 

Pre žiakov ZŠ Rišňovce bola zabezpečená zdravotno-výchovná akcia zameraná na orientačné 
vyšetrenie vybraných ukazovateľov na hodnotenie telesného rastu a vývoja spojená s distribúciou 
zdravotno-výchovných materiálov.  

Spolu sme uskutočnili 3 zdravotno-výchovné akcie pre 160 klientov a 407 výkonov – meranie 
vybraných parametrov. V roku 2014 sme uskutočnili zber dotazníkových údajov TAD 1 (274 žiakov), 
TAD 2 (275 študentov) a TAD 3 (116 učiteľov). Prieskum bol realizovaný v 5 školách. 

 

Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí v rôznych 
regiónoch SK  (HŽP + HDM) 

V roku 2014 prebiehala realizácia I. etapy projektu. Zber dotazníkových údajov o charaktere 
prostredia škôl a tried, o jeho vplyve na zdravie detí a učiteľov  sme realizovali v mesiacoch február – 
apríl na 4-och vybraných ZŠ (2 mestské a 2 vidiecke ZŠ). Jedna mestská a jedna vidiecka škola sú po 
komplexnej stavebno-technickej rekonštrukcii vonkajších aj vnútorných priestorov, a naopak vybraná 
druhá mestská a druhá vidiecka škola nie sú rekonštruované, sú umiestnené síce v typizovaných 
účelových, ale v pôvodných budovách škôl.  Pri výbere ZŠ sme zohľadnili aj lokalizáciu vo vzťahu 
k potenciálnym zdrojom znečistenia vonkajšieho ovzdušia. V každej škole boli vybrané 3 triedy 4.-6. 
ročníka (žiaci vo veku 9-12 rokov) v počte cca 25 žiakov v každom vybranom ročníku. Dotazníky boli 
kódované v súlade s metodikou pre zachovanie anonymity respondentov.  

 

Regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast 

       V roku 2014 oddelenie HDM úzko spolupracovalo pri realizácii podpory, ochrany a rozvoja 
verejného zdravia ľudí s oddelením PZ a spoločne sa podieľali na zabezpečovaní niektorých 
zdravotno-výchovných aktivít na regionálnej úrovni.            

     Zamestnankyne odd. HDM zabezpečovali čiastkové regionálne aktivity v súlade s prioritami NPPD 
so zameraním na výživu a fyzickú aktivitu, psychosociálny rozvoj a mentálne zdravie, najmä u detí 
školského a dorastového veku. Realizovali sme niekoľko predovšetkým zdravotno-výchovných aktivít 
v prostredí základných a stredných škôl formou prednášok v kombinácii s distribúciou edukačných 
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materiálov a vyšetrovaním vybraných ukazovateľov chronických neprenosných ochorení, príp. 
rizikového správania u mladistvých, najmä fajčenia. Cieľom aktivít je edukácia detí a mladistvých. 

     Pri príležitosti Svetového dňa zdravia  dňa 23.3.2013 zabezpečili zamestnankyne oddelenia HDM 
celodennú akciu na Gymnáziu vo Vrábľoch pod názvom 1. gymnaziálny Fit - deň. V rámci tejto akcie 
bola poskytnutá zdravotno-výchovná prednáška pre 30 študentov gymnázia na tému: Aktuálne 
problémy vo výžive a v životnom štýle detí na Slovensku.  

    Ďalej sme zabezpečili pre personál školy a plnoletých žiakov vyšetrenia vybraných parametrov 
kardiovaskulárnych rizík. Zúčastneným klientom boli odmerané nasledovné ukazovatele:  

- antropometrické vyšetrenie (BMI), 
- biochemické vyšetrenie (celkový cholesterol), 
- somatické vyšetrenie (štandardné meranie tlaku krvi, % telesného tuku).  

    Na základe zhodnotenia zistených výsledkov a po posúdení ukazovateľov životného štýlu boli 
navrhnuté vyšetreným klientom možnosti intervencie. Celkovo bolo vyšetrených 27 klientov.   

    Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme zabezpečili 24.04.2014 akciu na SOŠ  polytechnickej 
na Ul. SNP v Zlatých Moravciach pre študentov tejto školy, ktorí sú fajčiarmi. Počas vyučovania bola 
40 žiakom poskytnutá zdravotno-výchovná prednáška zamerané na podporu nefajčenia, na zdravotné 
následky fajčenia a možnosti prevencie. Prednášky boli spojené s diskusiou študentov. Žiakom bol 
následne premietnutý film „Kým stúpa dym“.  

    Ďalej sme zabezpečili pre personál školy a plnoletých žiakov vyšetrenia vybraných parametrov. 
Zúčastneným klientom boli odmerané nasledovné ukazovatele:  

- antropometrické vyšetrenie (BMI), 
- somatické vyšetrenie (štandardné meranie tlaku krvi, pulzovej frekvencie), 
- vyšetrenie prístrojom smokerlyzer na CO a COHb vo vydychovanom vzduchu.  

    Na základe zistených výsledkov a zhodnotenia nikotínovej závislosti podľa Fagerströmovho 
dotazníka boli navrhnuté vyšetreným klientom možnosti intervencie. Celkovo bolo vyšetrených 23 
osôb.   

    Zamestnankyne oddelenia HDM zabezpečili dňa 05.06.2014 celodennú akciu pre 40 žiakov na ZŠ 
Rišňovce. Žiakom, ktorí mali písomný súhlas zákonných zástupcov boli robené orientačné vyšetrenia 
vybraných ukazovateľov na hodnotenie telesného rastu a vývoja: telesný a viscerálny tuk, podiel 
kostrového svalstva, bazálny metabolizmus, BMI. Žiakom bola zabezpečená distribúcia zdravotno-
výchovných materiálov.  

      
    Spolu sme uskutočnili 3 zdravotno-výchovné akcie pre 160 klientov a 407 výkonov/meraní 
vybraných parametrov. 
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Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia: 

Priority I 
1.Výkon ŠZD v dozorovaných zariadeniach s dôrazom na: 
- Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou:   
Kontrola kvality vody, dodávanej obyvateľstvu bola zabezpečená v rámci výkonu ŠZD a 
v spolupráci s odborom laboratórií RÚVZ v Nitre pri analýze vzoriek. Odber a podľa potreby 
aj dopravu vzoriek v rámci monitoringu zabezpečujú pracovníci oddelenia (M.Horváthová, 
v prípade jej neprítomnosti J.Vodička). 

V uplynulom roku bolo vykonaných na úseku vodozásobovania celkom 13 kontrol na 
verejných vodovodoch (ŠZD 9 – Rastislavice, Jatov, Čechy, Kamenín, Bíňa,  Dubník, 
Jasová, Dvory nad Žitavou, Chľaba; inšpekcie 4 – Bajtava, Leľa, Zemné, Komoča).  

V rámci posudkovej činnosti neboli do prevádzky uvedené žiadne nové významné vodovody. 

AHS Vodička zabezpečoval vypracovanie harmonogramu odberu vzoriek vody v rámci 
monitoringu resp. štátneho zdravotného dozoru na celý rok a podľa odberových dní, AHS 
Horváthová zabezpečovala jeho aplikáciu na týždenné odbery. 

Kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva podľa požiadaviek nariadenia vlády SR č.496/2010 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 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 vykonaného dozoru neboli zistené závažnejšie nedostatky v prevádzke 
kontrolovaných vodovodov. 
- Zariadenia cestovného ruchu (kúpaliská, ubytovacie zariadenia všetkého druhu):  
Pred zahájením a počas letnej turistickej sezóny (LTS) je každoročne venovaná zvýšená 
pozornosť zariadeniam cestovného ruchu, hlavne termálnym aj netermálnym kúpaliskám, 
ubytovacím zariadeniam a autokempingom. 
Štátny zdravotný dozor bol v priebehu roku 2014 vykonaný v rozsahu:  
- 13x na termálnych kúpaliskách 
- 2x na netermálnom kúpalisku 
Bolo vykonaných 7 obhliadok  areálov termálnych kúpalísk a 1 obhliadka netermálneho 
kúpaliska.   
 
Pred začatím LTS jednotliví prevádzkovatelia kúpalísk dokladovali kvalitu vody v zdrojoch 
termálnej vody, chladiacej, pitnej vody na kúpaliskách a kvalitu vody v bazénoch.  
V prípadoch, kedy orgán na ochranu zdravia ľudí vydal rozhodnutie k uvedeniu priestorov 
kúpalísk do prevádzky v LTS 2014, kvalita ich vody vyhovovala požiadavkám vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva SR č.308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu 
kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov 
a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. 
Štátny zdravotný dozor bol vykonaný na 24 ubytovacích zariadeniach, inšpekcie boli 
vykonané na 5 ubytovacích zariadeniach. Obhliadky boli vykonané v 24 ubytovacích 
zariadeniach. Nedostatky neboli zistené. 
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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. 
Pitná voda: 
V priebehu roka 2014 bola sledovaná a hodnotená kvalita pitnej vody v zmysle platných 
právnych predpisov (citované nariadenia vlády SR č.496/2010 Z.z.)  zabezpečením: 
- spracovania harmonogramu - ročných a týždenných plánov odberov v rámci monitoringu 
- odberu vzoriek v rozsahu: 
                    kontrolný monitoring 155 vzoriek 
                    preverovací monitoring  34 vzoriek 
- vyhodnotenia výsledkov:  
z celkového počtu 189 rozborov vzoriek vody, odobratých v rámci monitoringu, vyhovovalo 
176 vzoriek, nevyhovovalo 13 vzoriek (7,39 %). Z celkového počtu 13 nevyhovujúcich 
vzoriek vody:    
                    - 4 vzorky nevyhovovali po stránke mikrobiologickej 
                    - 7 vzoriek po stránke fyzikálno-chemickej 
                    - 2 nevyhovovali po stránke mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej 
- odberov v rámci štátneho zdravotného dozoru v prípade nevyhovujúcich rozborov vzoriek 
vody, odobratých v rámci monitoringu (ukazovatele MH, NMH), počet takto odobratých 
vzoriek bol 11.  

3 vzorky nevyhovovali v mikrobiologických ukazovateľoch, jedna vzorka v 
mikrobiologických a fyzikálno-chemických ukazovateľoch. Opakované odbery nepotvrdili 
závadnosť pitnej vody.  

Mikrobiologická závadnosť vzoriek pitnej vody je spôsobovaná hlavne v takých prípadoch, 
keď odberové miesto je napr. spojený objekt obecný úrad-kultúrny dom. Ide o pomerne 
veľké objekty s minimálnym odberom pitnej vody, čo spôsobuje pomalú obmenu vody vo 
vodovodných  rozvodoch.   
 
Voda na kúpanie: 
1.Kúpaliská s celoročnou prevádzkou:  
1a.Otvorené kúpaliská:  
Termálne kúpalisko Podhájska:  
V celoročnej prevádzke sú, okrem technických prestávok pred letnou a zimnou prevádzkou, 
3 bazény (2 termálne - sedací antikorový, detský antikorový a ochladzovací bazén), v letnej 
sezóne je v prevádzke ďalších 7 bazénov (rekreačný predný kľudový, oddychový, relaxačný, 
dojazdový, detský netermálny antikorový, plavecký, neplavecký). V priebehu roku 2014 bolo 
na kúpalisku odobratých 146 vzoriek vody, 99 vzoriek nevyhovovalo. 3 vzorky nevyhovovali 
v mikrobio-logických ukazovateľoch, jedna vzorka nevyhovovala v mikrobiologických  
a fyzikálno-chemických ukazovateľoch a  95 vzoriek vo fyzikálno-chemických 
ukazovateľoch (hlavne chemická spotreba kyslíka manganistanom). Nevyhovujúca kvality 
vody v tomto ukazovateli a v ukazovateľoch „amónne ióny“ a „priehľadnosť“ v bazénoch, 
ktoré sú napúšťané termálnou vodou (sedací, detský termálny, rekreačný predný s kľudovým 
režimom, oddychový) je spôsobená jej prirodzenými vlastnosťami. Mikrobiologická 
závadnosť vzoriek bola prerokovaná s prevádzkovateľom kúpaliska a bol daný návrh na 
udelenie pokuty v zmysle ustanovení §57 zákona č.355/2007 Z.z. (iný správny delikt).   
 
TK I Štúrovo /Vadaš/: 
V celoročnej prevádzke sú 3 bazény (oddychový, detský v krytej hale v prípade 
nepriaznivého počasia, sedací pri krytej hale), ďalších 7 bazénov (plavecký, relax, Hviezda, 
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sedací perličkový, detský, Lagúna, dojazdový) sú v prevádzke počas LTS. V priebehu roku 
2014 bolo na kúpalisku odobratých 117 vzoriek vody, 5 vzoriek nevyhovovalo. 4 vzorky 
nevyhovovali v mikrobiologických ukazovateľoch, jedna vzorka nevyhovovala vo 
 fyzikálno-chemických ukazovateľoch.  
 
1b.Kryté haly: 
Wellness centrum Aquamarin Podhájska: 
V celoročnej prevádzke je 9 bazénov (rekreačný, integrovaný vírivý, detský, vírivý, turecký, 
jaskyňa, sedací vonkajší, detský vonkajší, ochladzovací vonkajší). V priebehu roku 2014 
bolo odobratých 151 vzoriek vody, 63 vzoriek nevyhovovalo. Jedna vzorka nevyhovovala 
v mikro-biologických ukazovateľoch, ostatné vzorky nevyhovovali vo  fyzikálno-
chemických ukazova-teľoch. Nevyhovujúca kvality vody v tomto ukazovateli 
a v ukazovateľoch „amónne ióny“ a „priehľadnosť“ v bazénoch, ktoré sú napúšťané 
termálnou vodou (sedací vonkajší, detský vonkaj-ší) je spôsobená jej prirodzenými 
vlastnosťami. 
Wellness centrum Palárikovo: 
V celoročnej prevádzke je 1 bazén. V priebehu roku 2014 bolo odobratých 13 vzoriek vody, 
2 vzorky nevyhovovali v mikrobiologických ukazovateľoch. Mikrobiologická závadnosť 
vzoriek bola prerokovaná s prevádzkovateľom kúpaliska a bol daný návrh na udelenie 
pokuty v zmysle ustanovení §57 zákona č.355/2007 Z.z. (iný správny delikt).   
Nové Zámky, Relax centrum 2 bazény:  
V prevádzke sú 2 bazény. V priebehu roku 2014 bolo odobratých 17 vzoriek vody, všetky 
vyhovovali.  
Guest Centre Štúrovo:  
V prevádzke je 1 bazén. V priebehu roku 2014 bolo odobratých 9 vzorky vody, všetky 
vyhovovali.  
Penzión Energy I Podhájska: 
V prevádzke je 1 bazén. V priebehu roku 2014 bolo odobratých 19 vzoriek vody, 16 vzoriek 
nevyhovovalo. Jedna vzorka nevyhovovala v mikrobiologických ukazovateľoch, ostatné 
vzorky nevyhovovali vo  fyzikálno-chemických ukazovateľoch. Nevyhovujúca kvality vody 
v týchto ukazovateľoch je spôsobená prirodzenými vlastnosťami termálnej vody. 
Nedostatočná sledovanosť kvality vody v bazéne bola prerokovaná s prevádzkovateľom 
kúpaliska a bol daný návrh na udelenie pokuty v zmysle ustanovení §57 zákona č.355/2007 
Z.z. (iný správny delikt).   
Lagáň Radava – vnútorný bazén:  
V priebehu roku 2014 nebol v prevádzke.  
Plavecké jasličky „Žabka“ Nové Zámky:  
V prevádzke je 1 bazén. Bolo odobratých 11 vzoriek, 9 vzoriek nevyhovovalo (oddelenie 
nedozoruje toto zariadenie).  
SOŠ Dvory nad Žitavou: 
V prevádzke je 1 bazén. Boli odobraté 4 vzorky, 2 vzorky nevyhovovali (oddelenie 
nedozoruje toto zariadenie).  
 
Počas roku 2014 neboli zaznamenané ochorenia, ktoré by súviseli s pobytom na uvedených 
kúpaliskách a bazénoch.  
 
2.Kúpaliská so sezónnou prevádzkou:    
Kvalita vody vo vodných zdrojoch, ktoré slúžia pre napúšťanie bazénov vyhovuje 
požiadavkám  vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.308/2012 Z.z.. 
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2a.Otvorené kúpaliská: 
Termálne kúpalisko Nové Zámky:  
V prevádzke je 6 bazénov (plavecký, rekreačný, kľudový termálny, detský termálny, 
dojazdový, perličkový). V priebehu roku 2014 bolo na kúpalisku odobratých 28 vzoriek 
vody, 10 vzoriek  nevyhovovalo. Dve vzorky nevyhovovali v mikrobiologických a fyzikálno-
chemických ukazovate-ľoch, ostatné vzorky vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch. 
Nevyhovujúca kvalita vody v týchto ukazovateľoch je spôsobená prirodzenými vlastnosťami 
termálnej vody (kľudový termálny bazén, detský termálny bazén). 
TK II Štúrovo /Pri hrádzi/: 
V prevádzke je 1 bazén. V priebehu roku 2014 bolo na kúpalisku odobratých 5 vzoriek vody, 
jedna vzorka nevyhovovala v mikrobiologických ukazovateľoch.  
TK Tvrdošovce: 
V prevádzke sú 2 bazény. V priebehu roku 2014 bolo na kúpalisku odobratých 20 vzoriek 
vody, 9 vzoriek nevyhovovalo. Dve vzorky nevyhovovali v mikrobiologických 
ukazovateľoch, ostatné vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch. Uvedená skutočnosť bola 
prerokovaná s prevádzkovateľom kúpaliska a bol daný návrh na udelenie pokuty v zmysle 
ustanovení §57 zákona č.355/2007 Z.z. (iný správny delikt).   
Lagáň Radava – vonkajší bazén:  
V priebehu roku 2014 bolo na kúpalisku odobratých 6 vzoriek vody, 3 vzorky nevyhovovali 
v mikrobiologických ukazovateľoch. Mikrobiologická závadnosť vzoriek bola prerokovaná 
s prevádzkovateľom kúpaliska, ktorý bol upozornený  na povinnosť udržiavať kvalitu vody 
v bazéne v zmysle platných právnych predpisov bez ohľadu na počasie.    
Rekreačný areál Tona Šurany  
V roku 2014 nebol v prevádzke.  
Netermálne kúpalisko Chľaba-Kováčov: 
V roku 2014 nebolo v prevádzke (bazén využívaný ako požiarna nádrž).  
Počas roku 2014 neboli zaznamenané ochorenia, ktoré by súviseli s pobytom na uvedených 
kúpaliskách.  
AHS Vodička zabezpečoval spracovanie harmonogramu odberu vzoriek vody zo všetkých 
druhov kúpalísk v rámci monitoringu, odber vzoriek zabezpečuje AHS Horváthová, 
v prípade jej neprítomnosti J.Vodička. 
Prírodné kúpacie oblasti:  
Štrkovisko Tona Šurany –  vzhľadom k tomu, že od roku 2009 nie je uvedená vodná plocha 
na zozname vôd určených na kúpanie, počas letnej kúpacej sezóny boli v roku 2014  zo 
štrkoviska realizované 3 odbery vzoriek vody v rámci orientačného sledovania kvality vody. 
RÚVZ Nové Zámky vykonal pred začatím kúpacej sezóny (24.6.2014) kontrolu označenia 
vodnej plochy varovnými tabuľami s textom  „voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných 
dôvodov“ (na základe výsledkov sledovania kvality vody v roku 2013). Označenie vodnej 
plochy je zabezpečené  mestom Šurany, v katastrálnom území ktorého sa štrkovisko 
nachádza. 
Orientačné výsledky sledovania kvality vody: 
I.odber dňa 11.6.2014 – všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) č.308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu 
vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových 
plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. 
II.odber dňa 9.7.2014 – všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky MZ SR 
č.308/2012 Z.z. 
III.odber dňa 6.8.2014 – všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky MZ SR 
č.308/2012 Z.z. 
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3.Bezpečnosť výrobkov profesionálne používaných v zariadeniach starostlivosti 
o ľudské telo (RAPEX).   
Bolo vykonaných 208 kontrol, závadné výrobky neboli zachytené. 
 
4.Výkon ŠZD v prípade mimoriadnych udalostí (hlavne povodne). 
Na území okresu neboli zaznamenané v sledovanom období mimoriadne udalosti.  
 
Priority II 
1.Primárna prevencia – predchádzanie chorobám identifikáciou 
a odstraňovaním nežiaducich expozícií v dozorovaných prevádzkach. 
V sledovanom období neboli zaznamenané. 
 
2.Preventívne usmerňovanie – posudková činnosť, hodnotenie dopadov na 
zdravie (HIA). 
Posudková činnosť: 
Záväzné stanoviská – celkom 154 
- územné plány: 5  
- územné konanie: 56 
- kolaudácia stavieb: 73 
- zmena v užívaní: 9 
- vplyv na ŽP: 11 
 
Rozhodnutia – celkom  228: 
- priestory do prevádzky:  159 
- zmena v prevádzkovaní: 4 
- prev.poriadky: 15 
- prer.konania: 44 
- zastavenie konania: 6 
Nebolo vydané záporné rozhodnutie. 
Iná písomná agenda: 
- vyjadrenia: 45  
 

Účasť na komisiách: 

- kolaudácia: 32 

- iná komisia: 6 

V rámci posudkovej činnosti bolo vykonaných 174 obhliadok prevádzok. 
 
HIA: 
V sledovanom období bolo požadované vypracovanie zhodnotenia zdravotných dopadov: 
- v rámci posudzovania návrhu na vydanie záväzného stanoviska k územnému konaniu 
stavby „Obchodné centrum Nové Zámky, Ul.S.H.Vajanského, parc.č.7201/72, 952/49“.   
- v rámci posudzovania zámeru vypracovanom v zmysle ustanovení zákona č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
„Centrum odpadového hospodárstva Nové Zámky“ parc.č.5177/1,3 až 14,23,24,5178,5179.   
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Priority III  
1.Informovanie verejnosti o zdravotne relevantných skutočnostiach - kvalita 
pitnej vody (informačný systém „Pitná voda“), voda na kúpanie (informačný 
systém „Voda na kúpanie“), informácie pre verejnosť na internetovej stránke 
úradu. Kontrola podávania informácií pre verejnosť inými (mestá, obce 
o kvalite vody v prírodných kúpaliskách) 
Oba informačné systémy aj internetová stránka RÚVZ Nové Zámky sú pravidelne dopĺňané 
aktuálnymi údajmi. O výsledkoch kontroly kvality pitnej vody sú pravidelne informované aj 
obce a mestá, ktorých sa to týka (v ktorých boli odobraté vzorky vody) zasielaním 
laboratórnych rozborov.   
 
2.Individuálne poradenstvo v každodennom styku so stránkami  
V sledovanom období bolo poskytnutých cca 1682 konzultácií a stanovísk v každodennom 
styku so stránkami (osobný kontakt, telefonicky).   
 
3.Vzdelávanie odbornej verejnosti (študijné materiály na internetovej stránke 
úradu, prednášky) a laickej verejnosti (napr.postupy sanitácie a dezinfekcie 
vnútorných priestoroch po povodniach) 
Uvedené materiály sú k dispozícii na internetovej stránke RÚVZ Nové Zámky alebo 
v tlačenej forme na oddelení. Vzhľadom k tomu, že v sledovanom období na území okresu sa 
nevyskytli mimoriadne udalosti, nebolo potrebné takéto materiály expedovať do 
postihnutých oblastí. 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže: 
PRIORITA č. 1  - Výkon ŠZD a úradnej kontroly potravín (ÚKP) 
       V roku 2014 pracovníci oddelenia vykonali spolu 202 kontrol ŠZD. Z celkového počtu 
bolo 51 ÚKP a z toho 46 mimoriadnych ÚKP. Bola uložená 1 bloková pokuta (33 eur). 
       Mimoriadne ŠZD boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, 
manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a 
vyhlášky č.533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, 
vrátane kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii  
s pokrmami podľa zákona č.152/1995 Z. z, o potravinách v znení neskorších predpisov v 
zariadeniach spoločného stravovania v SR. 
 
Priorita č. 2 – Monitoring úrazovostí u detí predškolského a školského veku v okrese 
Nové Zámky 
        Projekt sa realizoval prostredníctvom dotazníkovej metódy. Zber údajov v  roku 2014 sa 
uskutočnilo v  predškolských zariadeniach u  vekovej skupiny 3-6 ročných detí. V  okrese 
Nové Zámky boli náhodne vybraté dve materské školy – jedna vidiecka a  jedna mestská – 
Materská škola v  Kmeťove a  Materská škola, Mostná ul. č. 1, Šurany. Bolo vyplnených 15 
dotazníkov na každej materskej škole.  Na spracovanie  údajov bol použitý program EXCEL. 
 
Priorita č. 3 - Monitoring spotreby vybraných aditívnych látok v potravinách 
       V okrese Nové Zámky v roku 2014 sa zber údajov vykonal v Základnej škole Karola 
Strmeňa, Ulica Komenského 8, Palárikovo vo vybranej skupine 13 ročných detí. Sledovaná 
bola spotreba vybraných prídavných látok E200 - E203 Kyselina sorbová – sorbany, E201 – 
E2013 Kyselina benzoová – benzoany a E952 cyklamáty. Údaje sa získavali dotazníkovou 
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metódou – 24 hodinový dotazník spotreby potravín/pokrmov/nápojov (20 respondentov) 
a následne sa spracovali do databázy. 
 
Priorita č. 4 - Kvalita vnútorného ovzdušia v materských a základných školách: 
prevencia a redukcia výskytu respiračných ochorení 
        Do Národného prieskumu v SR boli zapojené dve základné školy v okrese Nové Zámky 
– Základná škola, Nábrežná ul. č. 95, Nové Zámky a Základná škola, Hlavné námestie č. 12, 
Dvory nad Žitavou. V mesiaci november (vo vykurovacom období) sa uskutočnil zber údajov 
vo forme inšpekcie pracovníčkami oddelenia HDM a vyplnení dotazníkov pre žiakov, 
rodičov, učiteľov a pre správcu budovy (Dotazník o dýchacích a alergických príznakoch 
a domácom prostredí žiaka, Dotazník o kvalite prostredia a komfortu na školách pre žiakov, 
Dotazník o spôsobe cestovania do školy, o hygiene, fajčení, respiračných a alergických 
symptómov žiaka, Dotazník o fajčení, Dotazník o škole, Dotazník – Kontrola školskej budovy 
– všeobecné informácie o budove a kontrola vlhkosti a plesní, Formulár - kontrola zariadení 
pre osobnú hygienu). Následné spracovanie získaných údajov prebehne začiatkom roka 2015. 
 
Priorita č. 5 - Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných 
škôl; využitie TV 
 V rámci projektu v prvom polroku 2014 boli vykonané mimoriadne cielené kontroly 
zamerané na pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na základných školách. Bolo 
náhodne vybratých 10 základných škôl v okrese – 5 vidieckych a 5 mestských. Zber údajov sa 
uskutočnil vyplnením dotazníka „Pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na 
základných školách“, spracovanie údajov spočívalo vo vytvorení databázy – masky a spísaní 
záverečnej správy.    
 V druhom polroku 2014 v školách, ktoré boli vybraté pre plnenie mimoriadnej úlohy 
HH SR sa ďalej sledovala pohybová aktivita detí, a to prostredníctvom dvoch dotazníkov: 

- Pohybová aktivita detí počas hodiny telesnej výchovy (10 dotazníkov) 
- Dotazník pohybovej aktivity žiaka (120 dotazníkov).  

Získané údaje z dotazníkov sa vložili do dvoch databáz programu EpiData. 
 

Priorita č. 6 -Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku- stomatohygiena  

     Projekt zameraný na deti predškolského veku s cieľom zlepšiť ich vedomosti a stomato-
hygienické návyky sa aj v roku 2014 riešil formou krátkych besied na tému zdravá  výživa 
a hygiena dutiny ústnej v súvislosti s prevenciou zubného kazu. Súčasťou týchto aktivít bola 
aj praktická ukážka a nácvik správnej techniky umývania zubov, kontrola dentálnych 
pomôcok,  poskytnutie edukačného materiálu pre deti a personál materských škôl. Za rok 
2014 sa projekt riešil v desiatich materských školách okresu – 18 prednášok. Zúčastnilo sa ho 
cca 260 detí.  

Bazény : 
Plavecké jasličky  Žabka 
V priebehu roku 2014 bolo odobratých 11 vzoriek bazénovej vody, z toho  6 vzoriek  
nevyhovovalo mikrobiologickým ukazovateľom a 3 vzorky nevyhovovali chemickým 
ukazovateľom. Mikrobiologická a chemická závadnosť bola s prevádzkovateľom zariadenia 
prerokovaná na ústnom pojednávaní a bol daný návrh na udelenie pokuty v zmysle  
ustanovení §57 zákona č. 355/2007 (iný správny delikt). 
SOŠ Dvory nad Žitavou : 
V prevádzke je jeden bazén, v priebehu roka boli odobraté 4 vzorky bazénovej vody, z toho 
počtu 2  vzorky nevyhovovali mikrobiologickým ukazovateľom. SOŠ Dvory nad Žitavou 
podľa písomného oznámenia neprevádzkovala uvedený bazén od mája do októbra 2014. 
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Oddelenie hygieny výživy: 
PRIORITY I 
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 
Letné táborisko Komoča na rieke Váh 
 
V uvedených  rekreačných strediskách bolo vykonaných 37 kontrol v rámci výkonu  štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. 
 
 b)  Na hromadných akciách konaných v okrese Nové Zámky z ktorých najmasovejšie sú 
Jarmok  v rámci cirkevného sviatku Porciunkula v Nových Zámkoch  
Jarmok v Šuranoch  
Jarmok Šimona a Júdu v Štúrove   
Na hromadných akciách konaných v okrese Nové Zámky bolo vykonaných 28 kontrol 
 
c) vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania otvoreného a uzavretého typu v okrese 
Nové Zámky 
V zariadeniach spoločného stravovania otvoreného a uzavretého typu v okrese Nové Zámky 
bolo vykonaných 418 kontrol 
 
d)  výkon ÚK v NOVOFRUCTE SK  a.s.  Nové Zámky  pri výrobe dojčenskej výživy 
a dojčenských pokrmov 

 
V uvedenom podniku bolo vykonaných 13 kontrol. Odobratých bolo 31 vzoriek dojčenskej 
výživy a dojčenských pokrmov. Všetky vzorky boli vyhovujúce. Odobratých bolo  8 sterov 
z pracovného prostredia, stery boli vyhovujúce. 
 
e) výkon ÚK  v zariadeniach vyrábajúcich a predávajúcich zmrzlinu, predávajúcich cukrárske 
výrobky, vyrábajúcich bylinné čaje a výživové doplnky v okrese Nové Zámky 
Zmrzlín-  46 kontrol – Odobratých 98 vzoriek zmrzliny z toho 8 vzoriek nevyhovovalo 
Predaj cukrárskych výrobkov – vykonané 4 kontroly odobratých 20 vzoriek, 8 vzoriek 
nevyhovovalo 
Bylinné čaje – 1 kontrola  v baliarni odobratých 5 vzoriek .Vzorky vyhovovali. 
Výživové doplnky – 2 kontroly v predajniach, odobratých 5 vzoriek. Vzorky vyhovovali. 
 
f) výkon ŠZD  nad kozmetickými výrobkami v okrese Nové Zámky 
    V rámci ŠZD nad kozmetickými výrobkami bolo vykonaných 485 kontrol    
Odobratých a vyšetrených bolo  :                   
 2 vzorky šampónu    ( vyšetrené na konzervačné látky  a vonné látky )    
1 vzorka toaletnej vody ( vyšetrená na zakázané látky) 
3 vzorky kozmetických výrobkov -  pre deti farby na tvár, makeup, na laboratórne  
 vyšetrenie zakázaných látok – ťažké kovy. 
3 vzorky kozmetických výrobkov pre deti – šampóny a telové mlieko na laboratórne  
vyšetrenie regulovaných konzervačných látok, mikrobiologické vyšetrenie, test stability. 
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1 vzorka – čistiaci peeling ( kontrola neregulovaných látok AHA kyseliny a mikrobiologické 
vyšetrenie  ) . 
3 vzorky výrobkov pre dospelých - dekoratívna kozmetika- ceruzka na oči, ceruzka na pery 
( vyšetrenie zakázaných látok – ťažké kovy –Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Hg, PAU). 
12 vzoriek  vyhovovalo požiadavkám zdravotnej nezávadnosti. 
1 vzorka- ceruzka na pery  nevyhovovala pre prekročené množstvo Cr6+. 
Spolu bolo odobratých a vyšetrených 13 vzoriek kozmetických výrobkov .  
 
g) výkon ÚK nad obalovými materiálmi v okrese Nové Zámky 
Boli vykonané 2 kontroly bez odberu vzoriek  a 2 kontroly s odberom  dvoch vzoriek 
materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. 
  
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 
RAPEX - 478  kontrol 
RASF - 6 kontrol 
 
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    
 
V rámci výkonu  ŠZD a ÚK bolo uložených : 
7 zákazov ako opatrenia na mieste  ( zák.  č. 355/2007 Z. z) 
1 zákaz ako opatrenie na mieste podľa zákona č. 152 o potravinách 
 
 - Boli vydané : 2 pokyny na odstránenie nedostatkov  (zák.  č. 355/2007 Z. z). 
 
Blokové pokuty :  Celkom  25  pokút v sume  1575 ,-  € 
 
Pokuty za iný správny delikt podľa § 57 zák.  č. 355/2007 Z. z. 
Pokuty podľa   zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  :  
Uložených  10  pokút rozhodnutím   v sume  6 195 € 
 
Pokuty rozhodnutím podľa zákona 152 o potravinách  
Bola uložená 1 pokuta v sume 150 € 
 
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,   
- bolo odobratých 482 vzoriek potravín, z toho nevyhovovalo 18 vzoriek potravín 
- bolo odobratých 152 sterov z pracovného prostredia a odevov a rúk pracovníkov 
nevyhovelo   61 sterov. 
 
- odber vzoriek kozmetických výrobkov a obalových materiálov -vyhodnotenie výsledkov 
laboratórnych rozborov,   
Spolu bolo odobratých a vyšetrených 13 vzoriek kozmetických výrobkov .  

241



12 vzoriek  vyhovovalo požiadavkám zdravotnej nezávadnosti. 
1 vzorka- ceruzka na pery  nevyhovovala pre prekročené množstvo Cr6+. 
Boli odobraté 2 vzorky materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. Obe vzorky 
vyhovovali požiadavkám zdravotnej nezávadnosti. 
V prípade nevyhovujúcich rozborov vyššie uvedených komodít následné ukladanie opatrení 
v prevádzkach z ktorých boli  vzorky odobraté až po ukladanie sankcií. 
Za nevyhovujúce vzorky bolo uložených 17 sankcií – blokových pokút v sume 941 € 
 
PRIORITY II 
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 ľahkú prácu). Zisťovanie vývoja 
výživového stavu v sledovaných populačných skupinách. 
Do úlohy bolo zapojených  80 respondentov  ( 40 mužov, 40 žien  - stredne ťažko pracujúcich 
v podnikoch okresu Nové Zámky a klienti základnej poradne zdravia RÚVZ Nové Zámky) sa 
odoberá krv na vyšetrenie a pomocou  prístroja „ Reflotron“ boli vykonané  biochemické 
vyšetrenia na  glykémiu, C. cholesterol, HDL – chol., LDL- chol., TGL a ďalej boli vykonané 
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“.    
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  sú  posudzované 
stavby,  zariadenia, pracovné priestory pred ich uvedením do užívania resp.  zahájením 
výrobných činností či už potravinárskych alebo nepotravinárskych prevádzok v okrese Nové 
Zámky. Posudzuje sa ich vhodnosť a vybavenosť v súlade s príslušnou platnou legislatívou , 
aby sa zabránilo  výrobe a predaju požívatín v nevhodných a nezodpovedajúcich priestoroch. 
 
Počet vydaných   rozhodnutí spolu  : 301 
a záväzných stanovísk: 33 
Z toho:  
Záväzné stanoviská ku  kolaudačnému konaniu:10 
Záväzné stanoviská k územnému konaniu:  14 
Záväzné stanoviská zmena v užívaní stavby: 9 
Uvedenie  priestorov do prevádzky: 216  
Prerušené konanie: 66 
Zastavenie konania: 13 
Iné rozhodnutia: 6 
 
Iné: 
Prípisy:  131 
Iné písomné vyjadrenia a stanoviská: 241  
Konzultácie:  802 
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PRIORITA III 
 Konzultácie, odborná spôsobilosť 
-  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. Následne aj preskúšanie poznatkov z 
odbornej spôsobilosti. 
V rámci skúšok z odbornej spôsobilosti bolo preskúšaných 400 uchádzačov o odbornú 
spôsobilosť na výkon práce s potravinami a vydaných 399 osvedčení o odbornej spôsobilosti 
na výkon práce s potravinami. 
 
- 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. 
Pracovníkmi oddelenia hygieny výživy bolo vykonaných  802  konzultácií 
 
Oddelenie epidemiológie: 
Priorita I 

    Nozokomiálne nákazy – bolo realizovaných 162 previerok štátnych i neštátnych 
zdravotníckych zariadení, ktoré boli zamerané na kontrolu dodržiavania vyhlášky MZ SR č. 
553/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku      
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. V rámci realizácie  programu HELICS 
(Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance) bolo prešetrených 64 
nozokomiálnych infekcií na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Aktívne boli realizované 
stretnutia lekárov poverených sledovaním a analýzou NN v rámci „nozokomiálnych komisií“. 
V priebehu roka 2014 sa zasadnutie komisie uskutočnilo 24.06.2014 a 9.12.2014. Operatívne 
sa riešila realizácia represívnych opatrení pri nedostatkoch zisťovaných v rámci FNsP 
s vedením nemocnice. Prešetrených bolo 295 nozokomiálnych infekcií hlásených cestou 
FNsP v Nových Zámkoch. Úroveň sledovania a hlásenia NN jednotlivými oddeleniami 
hodnotíme ako dobrú. Dňa 5.05.2014 bol zrealizovaný s lôžkovými oddeleniami FNsP 
v Nových Zámkoch 6. ročník národnej kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj 
si ruky – zachrániš život“), ako súčasť programu WHO s názvom „Hygiena a dezinfekcia rúk 
a  pomoc nemocniciam pri registrácii do siete nemocníc“. V deviatich prípadoch bolo 
vypracované odborné stanovisko k dodatkom prevádzkových poriadkov pri práci 
s biologickými faktormi. V oblasti prevencie NN bolo vypracované odborné stanovisko  

     k výkonu protiepidemických opatrení pri realizácii pôrodu cestou SC. u pacientky s aktívnou 
chronickou VHB infekciou na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení FNsP v Nových 
Zámkoch.                                 
 
Priorita II 
v rámci primárnej prevencie zameranej na predchádzanie ochoreniam:  
Národný imunizačný program SR – zo záverov previerky očkovania vykonanej k 
31.08.2014 vyplynuli nasledovné výsledky:  
Základné očkovanie detí ročníku narodenia 2012 proti DTaP-VHB-Hib-IPV bolo vykonané 
na 98,2%. Preočkovanie proti DTaP-IPV v šiestom roku života (ročník narodenia 2007) bolo 
vykonané na  98,6%. Preočkovanie detí proti dTaP-IPV v 13. roku života (ročník narodenia 
2000) bolo realizované na 99,7%. Základné očkovanie detí proti MMR bolo v ročníkoch 2011 
a 2012 vykonané na 97,7% a 95,8%. Následné preočkovanie detí v 11. roku života proti 
MMR bolo vykonané v ročníku narodenia 2002 na 99,3%. Očkovanie zdravotníckych 
pracovníkov je naďalej na dobrej úrovni, percento zaočkovania sa pohybuje od 90% - 100%.  
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U očkovania študentov nadstavbového štúdia zdravotníckeho zamerania dosiahla 
zaočkovanosť 93,8%. Zaočkovanosť u novorodencov HBsAg pozitívnych matiek a  
hemodialyzovaných pacientov dosiahla 100%. Očkovanie proti VHB u vybraných skupín 
osôb vystavených zvýšenému riziku nákazy VHB, bolo kompletne vykonané u 13 kontaktov 
chorých na VHB, 8 kontaktov nosičov HBsAg, u 485 chovancov zariadení pre mentálne 
postihnutých a u 3 detí v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby. Očkovanie 
proti chrípke a invazívnym pneumokokovým nákazám u osôb umiestnených v zariadeniach 
sociálnych služieb, bolo vykonané proti chrípke u 897 obyvateľov a zaočkovanosť dosiahla 
94,1%, proti invazívnym pneumokokovým nákazám nebolo očkovanie realizované. U 
odporúčaného očkovania,  alebo očkovania na žiadosť rodičov u detí do 15 rokov života bolo 
očkovanie vykonané celkovo u 720 detí, z toho 168x proti Kliešťovej encefalitíde, 110x proti 
Chrípke, 76x proti VHA, 12x proti Meningokokovej meningitíde, 100x proti infekciám 
vyvolaným Streptococcus pneumoniae, 151x proti Rotavírusovým infekciám, 63x proti 
Ovčím kiahňam, 35x proti Rakovine krčka maternice a 5x proti Tuberkulóze. 
          
Surveillance infekčných chorôb - aktívnym výkonom surveillance je zabezpečovaná vysoká 
úroveň ochrany obyvateľov pred infekčnými ochoreniami s dodržaním etických hodnôt 
a kódexov správania. V priebehu roka 2014 bolo zaznamenaných 1490 ohnísk infekčných 
ochorení. Je zabezpečená aktívna spolupráca s laboratórnymi zložkami v rámci okresu,  
krajskými pracoviskami a s jednotlivými NRC. K zlepšeniu hlásenia infekčných ochorení 
praktickými lekármi jednotlivými oddeleniami FNsP i laboratórnymi zložkami sú vykonávané 
pravidelné kroky. Cestou systému rýchleho varovania sú prezentované i  prijímané dôležité 
informácie o epidemiologickej situácii v rámci SR, ako i o mimoriadnych  situáciách 
prezentovaných cestou ECDC a WHO. K zlepšeniu informovanosti a edukácie verejnosti je 
aktívne dávaný do povedomia informačný systém EPIS, ďalšie dôležité informácie sú 
prezentované na internetovej stránke RÚVZ a pravidelne uverejňované v okresných 
i krajských médiách.                 
  
Prevencia HIV/AIDS - cielené aktivity boli realizované formou prednášok s témou 
„Prevencia ochorenia AIDS“ v Základnej škole  v Komjaticiach pre 60 žiakov školy 
a v Špeciálnej základnej škole v Nových Zámkoch pre 20 žiakov. Pre základné školy v okrese 
boli poskytnuté zdravotno-výchovné materiály pre 20 školských kolektívov. Z príležitosti 
svetového dňa boja proti AIDS bol zostavený v aule RÚVZ panel s názvom „Svetový deň 
AIDS“. Za oddelenie epidemiológie RÚVZ bolo zrealizované vyhodnotenie aktivít NPP  
HIV/AIDS za rok 2014 v okrese Nové Zámky. V oblasti prevencie HIV/AIDS bolo 
vypracované odborné stanovisko k výkonu protiepidemických opatrení pri realizácii 
operačného zákroku u HIV pozitívnej pacientky na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení 
FNsP v Nových Zámkoch. V rámci konzultačnej a poradenskej činnosti bol v desiatich  
prípadov konzultovaný ďalší postup u občanov udávajúcich sexuálny kontakt s osobou 
s neznámym HIV statusom. V troch prípadoch bol vykonaný obder krvi na stanovenie 
protilátok anti HIV 1,2, s negatívnym výsledkom. Pre občanov cestujúcich pracovne do Ruska 
a Ukrajiny bol vydaných 23 medzinárodných certifikátov o HIV negativite.             
 
v rámci sekundárnej prevencie: 
Informačný systém prenosných ochorení - poskytuje možnosti centrálnej databázy prípadov 
infekčných ochorení hlásených individuálne. Taktiež centrálnej databázy prípadov akútnych 
respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení hlásených hromadne. Ďalej je tu vedená  
centrálna databáza vykonaných vyšetrení v NRC  v rámci projektu systému rýchleho 
varovania.  Cestou novelizovaného informačného systému EPIS  je zabezpečovaný 
systematický zber, sumarizácia a analýza informácií o  infekčných ochoreniach, a o 
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monitorovaní zdravia obyvateľov.  Na základe podrobných databáz údajov  sú spracované 
kvalitné výstupy a podrobné správy -  informácie o epidemiologickej situácii na Slovensku. 
Tieto, ako i ďalšie odborné informácie sú voľne prístupné občanom na internetovej stránke 
portálu Epidemiologického informačného systému. Hlásenie infekčných ochorení cestou 
systému EPIS v priebehu roka 2014 realizovali dvaja lekári/1 praktický lekár pre deti a dorast 
a 1 praktický lekár pre dospelých/, ktorí aktívne využívajú možnosti elektronického hlásneho 
systému. V rámci práce so systémom EPIS bolo vykonaných v programe pracovníkmi 
oddelenia epidemiológie 8156 záznamov.    
 
Mimoriadne epidemiologické situácie -  prioritnú úlohu na úrovni okresnej zohrávajú 
stratégie spoločnej krízovej komunikácie, pripravenosť zdravotníctva, medzirezortná 
spolupráca, ktorá sa opiera o vypracované krízové plány na podporu všeobecnej pripravenosti 
a vhodnej reakcie na ohrozenie zdravia v prípade potreby. Na úrovni okresu sú spracované 
aktualizované materiály „Okresný havarijný plán“ a  „Okresný plán pre prípad pandémie 
chrípky“. Bola zriadená regionálna protiepidemická komisia pri RÚVZ Nové Zámky. 
Zároveň bol vypracovaný i jej štatút a rokovací poriadok. Vedúci oddelenia epidemiológie je  
členom Krízového štábu obvodného úradu Nové Zámky a členom Okresnej evakuačnej 
komisie Nové Zámky pre zdravotnícke zabezpečenie evakuácie. Všetci pracovníci oddelenia 
epidemiológie boli podrobne oboznámení s materiálom „Podrobný plán opatrení pre prípad 
pandémie chrípky v SR“. Ich súčasťou je i problematika aktuálnej informovanosti 
obyvateľov. Dôležitú úlohu  zohráva  kvalitný monitoring so zabezpečím ERWS, ktorý je 
vykonávaný cestou informačného systému EPIS, v  spolupráci s  ECDC a WHO. V súvislosti 
s epidemickým výskytom Eboly v krajinách západnej Afriky,- Sierra Leone, Libéria a Guinea 
bola vykonaná edukácia zdravotníckych pracovníkov CPPO a pediatrickej kliniky FNsP Nové 
Zámky, ako i  primárov a  prednostov oddelení a kliník FNsP. Všetci praktickí lekári boli 
informovaní o problematike ochorenia Ebola a boli inštruovaní o  realizácii preventívnych 
a represívnych opatrení v súvislosti s podozrením, alebo ochorením na Ebolu. Zároveň bola 
do odvolania zriadená 24 hodinová pohotovosť 7 dní v týždni, v súvislosti s epidémiou Eboly 
určenými pracovníkmi RÚVZ  Nové Zámky.           
     
Priorita III 
Informačná a poradenská činnosť - pracovníci oddelenia epidemiológie i poradne 
očkovania poskytovali priebežne fyzickým osobám i zdravotníckym pracovníkom informácie  
o ochoreniach preventabilných očkovaním, o jednotlivých druhoch očkovania, očkovacích 
látkach a ich zložení, ako i o možných nežiaducich reakciách po očkovaní. Oddelenie 
epidemiológie vykonávalo v priebehu roka 2014 poradenskú činnosť ohľadom očkovania 
pred cestou do zahraničia, konzultácie pre praktických lekárov v problematike povinného 
pravidelného očkovania, poradenskú činnosť pre rodičov v prípade odmietania očkovania 
a prejednanie zistených nedostatkov, ako i konzultácie pre FNsP v prípade odporúčaného 
očkovania a pri poranení biologicky kontaminovanými predmetmi u zdravotníckych 
pracovníkov. Celkom bolo realizovaných 725 konzultácií. V rámci informovania verejnosti 
boli na internetovej stránke RÚVZ uvedené informácie o aktivitách EIW 2014 (taktiež 
zverejnené v regionálnom denníku MY Naše novosti), informácia o poliomyelitíde pre 
cestovateľov a informácia o výskyte vírusového ochorenia Ebola v Guinei. V súvislosti 
s epidemickým výskytom VHA v Nitrianskom kraji bol uverejnený príspevok 
o epidemiologickej situácii VHA v okrese Nové Zámky v týždenníku MY Naše Novosti, 
a taktiež bola poskytnutá informácia pre médiá  o epidemiologickej situácii ochorení na VHA 
v okrese Nové Zámky, cestou hovorkyne ÚVZ SR v Bratislave. V priebehu chrípkovej sezóny 
boli opakovane zverejnené informácie pre obyvateľov o aktuálnej situácii vo výskyte ARO 
a CHPO v tlačových médiách.      
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Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva: 
2.1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,       
pracovných podmienok a spôsobu práce 
 
2.1.1  Znižovanie miery zdravotných rizík – rizikové práce 

       Na oddelení preventívneho pracovného lekárstva sústavne vedieme evidenciu rizikových 
prác v 3. a 4. kategórii rizika v celoslovenskom programe ASTR, ktorý sa pravidelne 
aktualizuje  v priebehu roka 2011 prebehla inštalácia nového celoslovenského programu. 

Znižovanie zdravotných rizík z veľmi toxických a toxických látok a zmesí 

    Pri vykonávaní štátneho zdravotného dozoru  sa pravidelne zameriavame na dodržiavanie  
požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane  zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení Nariadenia vlády SR č. 
300/2007 Z.z a od 1.apríla 2010 na sledovanie účinnných látok podľa zák.č. 67/2010 o 
podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (chemický zákon). Ďalej sa sústreďujeme hlavne na deratizačné skupiny, 
poľnohospodársku výrobu, na centrálne sklady agrochemikálií a na veľké priemyselné 
podniky. 

V okrese Nové Zámky sa veľmi jedovaté, alebo jedovaté látky a prípravky nevyrábajú.    

        Od 1.9.2007 - od platnosti zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  nie je na RÚVZ Nové Zámky, 
zriadená komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými 
a jedovatými látkami a prípravkami podľa Nariadenia Vlády SR č. 360/2006 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, 
o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

 

2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu 

        Pri výkone štátneho zdravotného dozoru vyhľadávame pracovíská s vyskytom 
karcinogénnych a mutagénnych faktorov a na týchto pracoviskách kontrolujeme dodržiavanie 
ustanovení Nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnych a mutagénnych faktorov, v znení  NV SR č. 
301/2007 Z.z. 

         V okrese Nové Zámky sa vyskytujú dve ambulancie klinickej onkológie a vnútorného 
lekárstva (na ul. SNP 42/A v Nových Zámkoch a vo Fakultnej nemocnici s Poliklinikou na 
Slovenskej 11 v Nových Zámkoch), ktoré slúžia aj na podávanie cytostatík.  Ďalej v priebehu 
roka sledujeme pracovné skupiny z celého Slovenska, ktoré  vykonávajú  búracie práce - 
odstránenie strešnej krytiny zo stavieb, ďalej odstránenia azbestocementových dosák 
z balkónov bytových domov a kanalizačných rúr v bytových domoch, kde sa vyskytuje 
v stavebnom materiáli  azbest.  

        V okrese Nové Zámky od roku 2011 je zriadená vo firme BTB, s.r.o. J.Simora 5/7 940 
Nové Zámky  pracovná skupina, na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.  Firma 
na túto činnosť získala oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva SR rozhodnutím čísla 
OPPL/3671/2011-Fe zo dňa 13.5.2011. 

 

2.1.4.   Znižovanie psychickej pracovnej záťaže   

        V okrese Nové Zámky nie sú vyhlásené rizkové práce s výskytom z nadmernej 
psychickej záťaže v 3. a 4. kategórii rizika. V jednom prípade a to u pracovníkov 
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Hypermarketu Tesco na Nitrianskej ceste 111/A v Nových Zámkoch, evidujeme práce z titulu 
psychickej záťaže v druhej kategórii rizika. 

        V priebehu roka 2012 sa RÚVZ Nové Zámky  zúčastnil na riešení Európskej kampane 
SLIC – Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci, v spolupráci  s orgánom Inšpekcie práce 
v Nitre v stravovacej prevádzke firmy Eurest s.r.o. Miletičova ul. č.. 40, 821 09 Bratislava, 
prevádzka Osram, a.s. Komárňanská cesta č. 7, 940 01 Nové Zámky,  ďalej za sociálne služby 
v domove dôchodcov Domov Jesienka , Matunákova ul. č.  2, Šurany a za dopravné služby  
Pekárni Nela, Kornélia Diničová, Vinohrady č. 927/3D, Nové Zámky. Hodnotenie výsledkov 
kampane vykonal v priebehu roku 2013 Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, o čom 
sme boli  písomne informovaní.  

 

2.1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého nadmerného 
a jednostranného zaťaženia 

         Zatiaľ sa v okrese nevyskytlo podozrenie na chorobu z povolania, na dlhodobé 
jednostranné nadmerné zaťaženie. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa taktiež 
zameriavame na vyhľadávanie pracovných činnostíi, kde sa môžu vyskytnúť podozrenia na 
chorobu z povolania na dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie.  

 

2.1.6.    Prevencia ochorení chrbtice súvisiaca s prácou a prešetrovanie podozrení na iné 
poškodenia zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice 

          V okrese Nové Zámky sa  nevyskytlo podozrenie na chorobu z povolania  na ochorenie 
chrbtice. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru  sledujeme pracovné činnosti, kde sa môžu 
vyskytnúť podozrenia na chorobu z povolania  na ochorenie chrbtice,  najmä na tých 
pracoviskách, kde sa pracuje s bremenami. Cielene na dodržiavanie požiadaviek NV SR č. 
281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na prácu 
s bremenami požadujeme od firiem, kde sa pracuje s bremenami vypracovať  prevádzkový 
poriadok a posudok o riziku na prácu s bremenami. 

 

2.2. Intervencie na podporu zdravia pri práci 

       Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci začala od roku 2012 
dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom „Spolupráca pri prevencii rizík“. Kampaň je 
zameraná  na prevenciu rizík, riadenie rizík, podporu vrcholových manažérov  pri aktívnom 
zapojení sa do znižovania rizík, podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov  s cieľom 
znižovať riziká. 

       V rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík sa 
mesiacoch  október uskutočnil na RÚVZ Nové Zámky Deň otvorených dverí, oddelenia 
preventívneho pracovného lekárstva, kedy pracovníci oddelenia poskytovali konzultácie 
širokej verejnosti, k otázkam týkajúcim sa ochrany zdravia pri práci, faktorov práce a 
pracovného prostredia, hodnotenia rizík, kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík a 
vykonávania preventívnych opatrení  na elimináciu vplyvov škodlivých faktorov na zdravie 
zamestnancov.   

 

2.5. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 

        Pracovníci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ Nové Zámky pred 
vydaním rozhodnutia na uvedenie priestorov pre pracovníkov s poškodením zdravia do 
prevádzky, vykonajú štátny zdravotný dozor na navrhovaných pracoviskách, na základe 
požiadaviek odborného usmernenia Hlavného hygienika SR.  
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       Vychádzajúc z poznatkov z terénu, zatiaľ neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by 
bránili vydaniu rozhodnutia, na uvedenie pracovísk pre pracovníkov so zdravotným 
postihnutím do prevádzky. 

   

2.6.  Aktuálne problémové situácie riešené v jednotlivých regiónoch 

2.6.1  Prieskum úrovne ochrany zdravia zamestnancov, ktorých agentúry dočasného 
zamestnávania zamestnávajú na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov a ktorí 
vykonávajú rizikové práce.      

           V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zatiaľ  nebola zistená na pracoviskách 
práca zamestnancami agentúr dočasného zamestnania u zmluvných zamestnávateľov, ktorí 
majú vyhlásené rizikové práce.  

 

Oddelenie podpory zdravia: 
1.  Aktívna podpora zdravia s hlavným zameraním na priority NPPZ a projekty WHO 
Plnenie: 
-  Zorganizovali sme zdravotno-výchovné intervencie s využitím všetkých dostupných      
metód a foriem skupinového a hromadného zdravotno-výchovného pôsobenia pre   vybrané 
skupiny obyvateľov okresu s osobitným zameraním na témy a termíny  odporúčané Svetovou 
zdravotníckou organizáciou formou besied a prednáškovej činnosti aj pri príležitosti 
významných dní, ktoré boli zamerané na tému: 1x „Zdravie a zdravý životný štýl“, 4x 
„Alkohol a iné závislosti“, 4x „Marihuana“, 3x „Správna životospráva a  význam pohybu 
v prevencii obezity“, 3x „Obezita a správna výživa“ s premietnutím DVD „Hrozba pre život“, 
4x „Ovocie a zelenina – súčasť zdravého jedálnička“ 8x „Ústna  hygiena“, 2x „Alzheimerova 
choroba“, 2x „Cholesterol, vysoký krvný tlak“, 1x „Osteoporóza“, 2x „Žltačka typu A“, 2x 
„Prevencia ochorenia AIDS“;                                                                                                                                
-  formou individuálneho poradenstva v celkovom počte 80 individuálnych konzultácií pre 
cielené poradensko-konzultačné intervencie a cielenú intervenciu pri prevencii civilizačných 
ochorení, taktiež so zameraním na prevenciu zdravotných problémov,  minimalizovaním 
rizikových faktorov zdravia, sme naďalej pokračovali v zlepšovaní zdravotného stavu 
obyvateľstva pozitívnym ovplyvňovaním vedomostí, postojov a správania sa klientov; 
-   v miestnych masmédiách sme uverejnili články a propagáciu svetových dní „Svetový deň 
zdravia“, „Pohybom ku zdraviu“, „Svetový deň darcov krvi“, „Európsky deň ústneho zdravia“ 
a naďalej sme pokračovali v zdravotno-výchovných aktivitách Svetových dní zdravia, 
v spolupráci so základnými a strednými školami, Miestnym spolkom SČK, Centrom voľného 
času, Domovom dôchodcov, Domovom - penziónom pre dôchodcov a pod.;                                                     
-    pokračovali sme v poradenskej činnosti podľa koncepcií Poradenského centra ochrany  a 
podpory zdravia s využitím rozšírenej spolupráce s ostatnými oddeleniami RÚVZ a v 
monitorovaní zdravotného uvedomenia a zisťovaní aktuálnych potrieb, foriem a rozsahu  
zdravotno-výchovných intervencií u obyvateľstva regiónu. 

 

2. Podpora Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR 
    Prevencia a kontrola nad chronickými ochoreniami v populácii v regióne (so zamera-    
    ním na KVCH a onkologické ochorenia) 
Plnenie: 
-  Pre cielené poradensko-konzultačné intervencie a cielenú intervenciu pri prevencii       
civilizačných  ochorení v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia, taktiež v rámci      
hromadných  akcií pri príležitosti Svetových dní, sme naďalej aktívne vykonávali  somatické 
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a antropometrické vyšetrenia, počet vyšetrených 592 osôb; vyšetrenie TK: 581,  481 vyšetrení 
% celkového tuku tukomerom, 517 stanovení BMI na základe telesnej výšky a váhy, vyšetrení 
hladiny cholesterolu 75-krát v spolupráci s NTS Nové Zámky  v rámci Svetového dňa darcov 
krvi, v spolupráci s poisťovňou UNION ku „Dňu zdravia“ bolo vyšetrených 481 klientov, 
v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca k „Svetovému dňu srdca“ v kampani MOST 2014 
bolo vyšetrených 70 klientov a v rámci spolupráce s Miestnym spolkom Slovenského 
červeného kríža v Lipovej pre obyvateľov obce 30  klientov.  

 

3.   Podpora Národného programu prevencie obezity 
Plnenie:   

-   V rámci zapájania sa do programov a aktivít na podporu a zlepšenie pohybovej aktivity detí 
sme realizovali výchovno - vzdelávacie aktivity v rámci edukačnej činnosti na základných 
školách vo forme prednášok a besied na tému „Zdravie a zdravý životný štýl“, „Správna 
životospráva a význam pohybu v prevencii obezity“, „Obezita a správna výživa“, „Ovocie 
a zelenina - súčasť zdravého jedálnička; 

- aktivity boli zamerané na zvýšenie a podporu pohybovej aktivity detí na školách - význam 
pohybu v rámci vyučovania počas hodín telesnej výchovy a mimo vyučovacieho procesu 
v záujmových krúžkoch  s poskytnutím výchovno - vzdelávacích materiálov o správnej 
výžive; 

-  v mobilnej poradni zdravia boli vykonané  u obyvateľov regiónu /muži, ženy od 20 -55 
rokov/ merania antropometrických ukazovateľov, tlaku krvi, stanovenie BMI a WHR indexu, 
meranie percenta telesného tuku a odbery na stanovenie cukru v krvi, cholesterol a 
a triglyceridy; taktiež so zameraním na odborné poradenstvo v oblasti správnej  životosprávy  
a pohybovej aktivity u dospelej populácie s možnosťou využívania regionálnych možností, 
ktoré sú zamerané na pestovanie zdravého životného štýlu /napr. využívanie 
novovybudovaného rekreačného chodníka Sihoť na hrádzi pozdĺž rieky Nitry v Nových 
Zámkoch a pod./.          

                                                                                                    

4.   Prevencia fajčenia, konzumácie alkoholu a iných drog 
      (Národný akčný plán na kontrolu tabaku, NPP alkoholu) 
Plnenie: 
- Primárna prevencia drogových závislostí, so zameraním na edukáciu a poskytovanie 
poradenstva a výchovno - vzdelávacích materiálov pre školy, bola realizovaná formou  
prednášok a besied na stredných školách na tému „Alkohol a iné závislosti“, 
„Marihuana“s dôrazom na tvorbu správnych postojov k negatívnym spoločenským javom - 
fajčenie, alkohol a iné drogy; 

- naďalej sme spolupracovali so všeobecnými lekármi okresu, ďalej so štátnymi orgánmi, 
organizáciami i dobrovoľnými združeniami pri riešení danej problematiky (s Miestnym 
spolkom SČK, Okresným riaditeľstvom PZ, Mestskou políciou Nové Zámky, Obvodným 
oddelením PZ v Štúrove, základnými a strednými školami). 
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1. Zhodnotenie aktuálneho stavu zásobovania obyvateľstva v rómskych osadách pitnou 
vodou so zameraním na zabezpečenie prístupu k pitnej vode.  
Plnenie:  
V priebehu II. polroka bola venovaná pozornosť stavu zásobovania pitnou vodou 
z individuálnych vodných zdrojov v rómskych osadách, najmä v období zvýšenej zrážkovej 
činnosti v spolupráci s  OcÚ v obciach Jurské, Podhorany, Ihľany, Holumnica a Levočské 
lúky. Boli prijímané opatrenia na minimalizáciu rizík prenosu infekčných ochorení 
zabezpečením čistenia a dezinfekcie vodných zdrojov. Nedošlo k obnoveniu prevádzky 
vodného zdroja v osade pod lesom v Spišskom Bystrom ani sa nevyriešilo trvalé zásobovanie 
osady pitnou vodou.  
 
2. Sledovanie zdravotných rizík obyvateľov zásobovaných pitnou vodou bez dezinfekcie. 
Plnenie: 
Pokračovalo monitorovanie kvality vody vo verejných vodovodoch bez dezinfekcie. Jednalo 
sa o Belanský vodovod pre obce Spišská Belá, Tatranská Kotlina, Rakúsy, Slovenská Ves, 
Krížová Ves; Lendacký vodovod pre obec Lendak a Štrbský vodovod pre Štrbu a Tatranskú 
Štrbu. Na základe monitoringu možno konštatovať, že kvalita pitnej vody po 
mikrobiologickej stránke zodpovedala v sledovanom období požiadavkám vyhlášky. 
 
3. Kontinuálne sledovanie výživového stavu obyvateľstva. 
Výživa a nutričný stav seniorov v domovoch dôchodcov – projekt riešený v rámci RÚVZ so 
sídlom v Poprade 
Plnenie: 
Úlohou bolo vykonať analýzu nutričnej a biologickej hodnoty celodennej stravy, porovnanie 
s OVD pre vekové kategórie „ nepracujúce ženy a muži vo vekovej kategórii 65-75 rokov 
a viac“ v 2 zariadeniach domovoch dôchodcov. Boli vykonané odbery celodennej stravy 
v dvoch zariadeniach v jesennom období v počte 5 za sebou nasledujúcich dní. Odobratá 
strava bol vyšetrená v  laboratóriách RÚVZ v Poprade na energetickú hodnotu, obsah 
bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínu C, obsah kuchynskej soli, obsah dusitanov 
a dusičnanov a obsah Cd, Pb, Hg. Zároveň bola zisťovaná energetická a nutričná hodnota 
odobratej stravy inventórnou metódou t.j. výpočtom v programe ALIMENTA.  
 Vzhľadom k tomu, že veková štruktúra obyvateľov oboch zariadení je zastúpená 78 % 
z celkového počtu obyvateľov porovnanie na vybraných výživových faktorov OVD bolo vo 
vekovej skupine 75 a viac ročných mužov a žien.  
Záver: 
V zmysle odporúčaných výživových dávok pre obyvateľov SR – Vestník MZ SR čiastka 7 – 8 
z 28. apríla 1997 je pre nepracujúcich mužov 75 a viac ročných energetický príjem 8 500 kJ, 
laboratórne zistený energetický príjem pre mužov bol 11 216,53 kJ, čo je 131,96 %, t.j. o 31, 
96 % prekročený, príjem tukov OVD – 60 g, laboratórne zistený príjem tukov 98,52 g, čo je 
163,79 %, t.j. o 63,79 % prekročený. Príjem bielkovín – OVD 60 g, laboratórne zistenie 87,84 
g, čo je 146,40 %, t.j. o 46,40 % prekročený. Príjem sacharidov – OVD 313 g, laboratórne 
zistenie 386,36 g, čo je 123,44 %, t.j. o 23,44 % prekročený. OVD pre nepracujúce ženy 75 
a viac ročné je v energetickom príjme 7 600 kJ, laboratórne zistený energetický príjem bol 
11 216,53 kJ, čo je 147,59 %, t.j. o 47, 59 % prekročený. Príjem tukov OVD – 55 g, 
laboratórne zistený príjem tukov 98,52 g, čo je 178,63 %, t.j. o 78,63 % prekročený. 
Bielkoviny – OVD 48 g, laboratórne zistenie 87,84 g, čo je 183 %, t.j. o 83 % prekročený. 
Príjem sacharidov – OVD 282 g, laboratórne zistenie 386,36 g, čo je 137 %, t.j. o 37 % 
prekročený. 
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     Zistené laboratórne výsledky a inventúrna metóda poukazujú, že strava poskytovaná 
v uvedených zariadeniach vykazuje prekročenie OVD v energetickom príjme, základných 
živinách, v obidvoch vekových kategóriách „nepracujúci muži a ženy 75 rokov a viac“.    
 
4. Zhodnotenie zdravotných rizík u pracovníkov Tatravagónky Poprad a.s. 
Plnenie: 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bola v mesiacoch jún a júl vykonaná 
komplexná previerka rizikových pracovísk spoločnosti Tatravagónka a.s, Poprad. Spoločnosť 
má vypracovaný systém SAP, ktorého súčasťou je plánovanie lekárskych preventívnych 
prehliadok. Pri kontrole boli náhodne vybrané a skontrolované posudky o zdravotnej 
spôsobilosti zamestnancov na výkon konkrétnej činnosti pri vstupných a preventívnych 
lekárskych prehliadkach. Vybrané boli funkcie zvárač, zvárač montážnik, strojný zámočník, 
natierač a žeriavnik – rizikové faktory hluk 3. a 4. kategórie, vibrácie 3. kategórie, zváračské 
pevné aerosóly 3. kategórie a pevné aerosóly s obsahom železa 3. kategórie. V posudkoch boli 
zaznamenané údaje o pracovnom zaradení pracovníka, stredisko, faktor pracovného 
prostredia/kategória práce, charakter lekárskej prehliadky (vstupná, periodická, výstupná) – za 
správnosť vyplnenia zodpovedá stredisko. Náplň lekárskych preventívnych prehliadok 
súvisiacich s pracovným zaradením zamestnanca, faktorom a kategóriou práce je súčasťou 
systému SAP, záver posudku. Pri kontrole neboli zistené nedostatky v kontrolovaných 
záznamoch. V rámci kontroly boli kontrolované prevádzkové poriadky vypracované v zmysle 
platnej legislatívy a príslušných faktorov pracovného prostredia. Kontrola bola zameraná na 
aktuálnosť a súlad s jestvujúcim stavom pracovného prostredia na jednotlivých  prevádzkach. 
Súčasťou prevádzkových poriadkov sú aj posudky o riziku. Posudky o riziku sú spracované 
na základe objektivizácií vykonaných akreditovanými spoločnosťami. Kontrolované 
prevádzkové prevádzky sú v súlade s jestvujúcim stavom pracovného prostredia 
a organizačnou štruktúrou spoločnosti.  
V priebehu roku z hľadiska hodnotenia zdravotných rizík PZS vykonala objektivizáciu 
pracovného prostredia v spoločnosti na základe preskúmania požiadaviek zástupcov 
spoločnosti v spolupráci s PZS. Úroveň expozície hluku bola vykonaná  na  3 pracoviskách 
a to na základe potreby zdokumentovania hladín hluku na pracoviskách za účelom posúdenia 
vplyvu na zdravie vzhľadom k zmene technologických zariadení. Jednalo sa hlavne o  nové 
rozmiestnenie strojov, demontáže starých strojných zariadení a inštalovaním nových strojno-
technologických zariadení. 
V súčasnosti zamestnávateľ predložil na posúdenie nové hodnotenia rizík a prevádzkové 
poriadky na schválenie ako aj  žiadosť o kategorizáciu prác na základe výkonu objektivizácie.  
 
5.  Minimalizácia vzniku rizík  preventabilných ochorení očkovaním. 
Plnenie: 
V priebehu roka 2014 bolo hlásených 77 odmietnutí povinného očkovania. Pohovor so 
zákonnými zástupcami detí nebol úspešný v 70 prípadoch, čo bolo dôvodom zahájenia 
priestupkového konania, v rámci čoho bolo uložených 39 pokút v celkovej výške 2791 eur. 
V priebehu mesiaca augusta bola vykonaná kompletná kontrola povinného očkovania, pri 
ktorej v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča bola zistená zaočkovanosť – od 92,0% 
(preočkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole v 11. roku života v ročníku narodenia 2002 
v okrese Levoča) do 100% u všetkých druhov pravidelného očkovania a vo všetkých 
ročníkoch narodenia.  
V nadväznosti na túto úlohu  je nutné poukázať na prísľub zabezpečenia imunologického 
prehľadu zo strany RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a následný záujem RÚVZ-tov 
Prešovského kraja prezentovaný úlohou RÚVZ so sídlom v Prešove uvedený v dokumente  
Regionálne priority pre rok 2014. 
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 6. Sledovanie vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva v regióne na 
základe analýzy listov o obhliadke mŕtveho so zameraním na zistenie rozdielov medzi 
majoritnou a rómskou populáciou. 
Plnenie: 
V roku 2014 sa  skompletizovali údaje získané z Listov o obhliadke mŕtveho o rok 2013 čo 
predstavujú štatistické údaje  za 18-ročné obdobie. Súbor pozostáva z 23 922 Listov 
o obhliadke mŕtveho, z toho  je 1397 z rómskej populácie a 22 525 z majoritnej populácie. 
Výstupy týkajúce sa vekovo špecifickej úmrtnosti, priemerného veku úmrtia, hlavných príčin 
úmrtí, analýzy príčin úmrtí   0-14 ročných za 17 –ročné obdobie boli predložené hlavnému 
hygienikovi SR. 
 
7. Príprava vyhlášky 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 v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z..  
Plnenie: 
Na základe analýz dlhodobých problémov týkajúcich sa aplikácie vyhlášky v praxi bolo 
vytypovaných 13 dôvodov – okruhov, ktoré je nutné poňať do návrhu na novelu citovanej 
vyhlášky.  
16. 6. 2014 bol na ÚVZ SR zaslaný návrh novej vyhlášky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Pracovníci ÚVZ SR sa zúčastnili odbornej 
diskusie k uvedeným odborným okruhom s cieľom konkretizácie a formulácie navrhovaných 
zmien medzi ÚVZ SR a Slovenskou akustickou spoločnosťou bez prizvania pracovníkov 
NRC. Výsledky tejto diskusie nám neboli oznámené. 
 
8. Vyšetrovanie vôd z kúpalísk Prešovského kraja v ukazovateli TOC. 
Plnenie: 
RÚVZ so sídlom v Poprade zabezpečuje v rámci Prešovského kraja vyšetrovanie vôd na 
kúpanie (prírodné a umelé kúpaliská) v ukazovateli TOC počas letnej sezóny. Vzorky vôd 
z prírodných a umelých kúpalísk boli pracovníkmi RÚVZ Prešovského kraja doručované 
podľa vopred vypracovaného harmonogramu. 
 
9. Pokračovanie v sledovaní mikrobiálnej kvality materského mlieka na gynekologicko-
pôrodníckom oddelení Nemocnice a. s. Poprad 
Plnenie:    
Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz vyšetrilo za rok 2014 89 vzoriek  
materského mlieka. 
Mikrobiologické vyšetrenia boli zamerané na sledovanie účinnosti pasterizácie materského 
mlieka porovnávaním mikrobiologickej kvality mlieka pred a po jeho pasterizácii. 
Zisťovala sa prítomnosť patogénnych mikroorganizmov v  nepasterizovanom 
a pasterizovanom mlieku a prítomnosť stafylokokového enterotoxínu v pasterizovanom 
mlieku, ako prevencia proti ohrozeniu zdravia novorodencov podávaním kontaminovaného 
mlieka.  
Bolo vyšetrených 44 vzoriek materského mlieka pred pasterizáciou a 45 vzoriek po 
pasterizácií. V dvoch vzorkách (2%) neboli identifikované žiadne mikroorganizmy pred ani 
po pasterizácií. V 28 vzorkách (64%) bola pasterizácia účinná a neboli tam zistené žiadne 
mikroorganizmy. V  15 vzorkách (34%) aj po pasterizácií bola potvrdená prítomnosť 
mikroorganizmov. V dvoch prípadoch izolovaných kmeňov Staphylococcus aureus bola 
potvrdená produkcia enterotoxínu D. 
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A. Legislatívne základy: 

1. Zákon  č.355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  

2. Zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
3. Zákon č.377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4. Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
5. Zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

 

B. Vychádzajú z medzinárodných a národných dokumentov: 

1. Európsky dokument Zdravie 2020 
2. Globálny akčný plán WHO pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení 2013-2020. 
3. Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030. 
4. Programové vyhlásenie vlády SR 
5. Národný akčný  plán pre životné prostredie a zdravie (NEHAP IV.) 
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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 
 

  V roku 2014 sme zabezpečili  odber a analýzu vzoriek vôd z 28 verejných vodovodov: 
v rámci kontrolného monitoringu - 195, preverovacieho monitoringu - 37, v rámci ŠZD - 32, 
spolu  264 vzoriek.   Vyšetrených bolo 30 vzoriek z individuálnych vodných zdrojov, z toho 
dusičnany 0-15 mg/l obsahovalo 17 vzoriek, 15-50 mg/l obsahovalo 13 vzoriek a ani v jednom 
prípade nebol zistený obsah dusičnanov nad 50 mg/l (ani vo vzorkách odobratých z verejných 
vodovodov).        
 

1.2 Kontrola vody na kúpanie 
 

Počet bazénov s celoročnou prevádzkou - 20, počet predložených protokolov o analýze 
kvality vody od prevádzkovateľov - 49.  Počet odobratých vzoriek v rámci ŠZD - 94 , z toho 
nevyhovujúcich vzoriek - 20 . 

Počet letných kúpalísk  v našom regióne - 7, spustených do prevádzky - 6. Predložených 
protokolov o kvalite vody (prevádzkovateľmi) - 18. Počet odobratých vzoriek v rámci výkonu 
štátneho zdravotného dozoru - 13. Počet sankcií: 2 (detský bazén – pseudomonas aeruginosa, 
oddychový bazén- pseudomonas aeruginosa) 
 

1.3 Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej 
starostlivosti 
 
Počet ubytovacích zariadení  -  76. 

ŠZD  bol vykonaný v 5 ubytovacích zariadeniach, v ktorých neboli zistené závažné 
nedostatky. V 1 prípade bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje ubytovacie zariadenie bez 
súhlasného rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici. Prevádzkovateľovi bola 
uložená pokuta, proti ktorej sa odvolal. Do konca roka 2014 prevádzkovateľ nepožiadal náš 
úrad o vydanie rozhodnuti. 

 
Počet  zariadení opatrovateľskej starostlivosti - 27. 

V roku 2014 bolo uvedené do prevádzky nové zariadenie a to Centrum sociálnych 
služieb, ul.Hoštinská v Púchove. 
 

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 
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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 

 
2.1.2  prevádzok z odvetvia baníctva, energetiky, obuvníctva (vinylchlorid, etylenoxid, benzén- 

riziko karcinogenity) - RÚVZ Prievidza 
 
2.1.3 prevádzok gumárni, sklárskeho priemyslu, galvanizovne (prach SiO2,zlučeniny 
 CrVI+,kremeň-silica- riziko karcinogenity) – RÚVZ Považská Bystrica 
 

Priorita napĺňaná v rámci Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR na 
rok 2014 a ďalšie roky - bod. 2.1.3.: 

K 31.12. 2014 evidujeme v programe ASTR celkom 234 zamestnancov z toho 12 žien, 
ktorí vykonávajú práce v 3. a 4. kategórii s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi. Do 
tohto počtu sú zaradení pracovníci spoločností Continental Matador Rubber, s.r.o. 
a Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov, agentúry dočasného zamestnávania 
GIMAX ADZ, s.r.o., Púchov a GIMAX servis, s.r.o., Púchov, ktorí sú exponovaní sadziam 
(spolu 187 mužov), ktoré  však podľa predložených KBÚ nie sú klasifikované ako 
karcinogénne.  

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici eviduje práce s rizikom chemickej 
karcinogenity pri práci s cytostatikami na ambulancii klinickej onkológie. Pre absenciu 
odborného lekára  sa však na ambulancii činnosť nevykonáva. 

Poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore klinická 
onkológia sa vykonáva na súkromnej ambulancii neštátneho zdravotníckeho zariadenia. 
Počet použitých ampuliek sa eviduje. 

Okrem toho evidujeme pracovné činnosti zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, pri 
ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym látkam (pevný aerosól z tvrdého dreva) 
v podniku na výrobu drevených schodíšť - INTERMONEX, s.r.o., Dubnica nad Váhom (18 
zamestnancov), 3 SZČO v prevádzke na výrobu drevených násad. Do druhej kategórie 
rizikových prác sú zaradení pracovníci exponovaní pevnému aerosólu z tvrdého dreva 
v spoločnosti Pilamus, s.r.o., Ihrište.  V spoločnosti GALVANIKA, s.r.o., Dolná Breznica sú 
zamestnanci exponovaní zlúčeninám šesťmocného chrómu pri povrchovej úprave kovov (4 
pracovníci v 3. kat) a  na oddelení patológie NsP Ilava a NsP Považská Bystrica sú 
pracovníci exponovaní formaldehydu (14 pracovníkov). Karcinogénnym látkam - 
agrochemikáliám  je exponovaných 5 pracovníkov - 3 pracovníci PD Mestečko a 2 
pracovníci PD Vršatec.  

 Okrem spoločností, kde sú vyhlásené rizikové práce s karcinogénnymi faktormi bola 
expozícia zamestnancov týmto látkam hodnotená aj v rámci posudzovania prevádzkových 
poriadkov. Jednalo sa však o pracoviská,  kde sa manipuluje a skladujú sa chemické 
karcinogény a mutagénny v malých objemoch (napr. lekárne, laboratóriá) a kde pracovné 
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činnosti s chemickými karcinogénmi predstavujú únosnú mieru zdravotného rizika – 2. 
kategória podľa zaradenia prác do kategórií.  

 ŠZD za účelom hodnotenia expozície karcinogénnym faktorom bol vykonaný v  NsP 
Považská Bystrica - oddelenie patológie (expozícia formaldehydu) + následný ŠZD na 
kontrolu plnenia opatrení. V rámci posudkovej činnosti (posúdenie návrhu na zrušenie 
zaradenia pracovných činností do tretej kategórie) bol účastník konania opätovne vyzvaný 
na predloženie protokolu svedčiacom o zabezpečení merania formaldehydu v pracovnom 
prostredí a posudku o riziku ako výsledku posúdenia rizík. ŠZD bol tiež vykonaný na 
všetkých pracoviskách, kde pracovníci vykonávajú prácu s karcinogénnymi látkami 
zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie .  

V spoločnosti Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o, Dubnica nad Váhom došlo 
k zníženiu zdravotných rizík u pracovníkov, ktorí boli exponovaní kremeňu (karcinogén) po 
realizácii opatrení vykonaných na pracoviskách (technologických, stavebných) -úprava 
priestoru pre odlievanie kokíl,  náhrada sypkého materiálu pre podloženie foriem. Na 
základe týchto zmien zamestnávateľ zabezpečil nové merania. Z nových meraní pevných 
aerosólov bolo zistené, že pracovníci v uvedenej spoločnosti sú exponovaní zlievarenským 
pevným aerosólom (koncentrácia voľného oxidu kremičitého stanoveného z respirabilnej 
frakcie odobratých vzoriek je v oceliarni 2,28, vo formovni 1,37), železu a jeho zliatinám 
a zváračským pevným aerosólom. 

 
Pracovníkmi OPPLaT RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici bolo k 31.12. 2014 

posúdených 15 návrhov na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo 
stavieb podľa § 13 ods. 4 písm. k) zákona č.355/2007 Z.z.: 
- 6 rozhodnutí na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest z odpadových 

a kanalizačných rúr v bytových jadrách  
-  1 rozhodnutie na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest z plota 

rodinného domu 
-  6 rozhodnutí na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo strešnej 

krytiny  
-  1 rozhodnutie na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stropných 

dosiek v suteréne bytového domu  
-  1 rozhodnutie  z priečky v priestoroch priemyselnej budovy 

 
Odstraňovanie azbestového materiálu vykonávali spoločnosti SD Gelnica, s.r.o., 

Gelnica (1 návrh), M-GAS s.r.o., Trenčín (2 návrhy), Eduard Mittelham, Žilina (2 návrhy), 
CELLAR, spol. s r.o., Prievidza (1 návrh), ReTrash s.r.o., Kremnica (3 návrhy), Bytové 
domy, s.r.o., Dolné Hámre (1 návrh), Darta Service, s.r.o., Dolný Kubín (1 návrh), 
Krovmont, s.r.o., Dolný Kubín (1 návrh), Stavebné bytové družstvo Ružomberok (1 návrh), 
Batko, s.r.o., Horná Poruba (1 návrh), Kovomat Slovakia, s.r.o., Žilina (1 návrh), ktoré 
vlastnia oprávnenie ÚVZ SR na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.  

 Na základe podnetu na nezákonné odstraňovanie strešnej krytiny s obsahom azbestu 
z rodinného domu odstúpeného Okresným úradom Ilava - odbor starostlivosti o životné 
prostredie bol vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu splnenia ustanovení 
zákona č. 355/2007 Z.z.. Pri výkone ŠZD bolo zistené, že strešnú krytinu odstraňovala 
spoločnosť BATKO, s.r.o., Horná Poruba bez oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo 
materiálu obsahujúceho azbest zo stavieb vydané úradom verejného zdravotníctva SR. 
Zároveň bola odobratá vzorka materiálu strešnej krytiny. Laboratórnou analýzou bola vo 
vzorke dokázaná prítomnosť azbestových vláken. Účastníkovi konania bola uložená pokuta 
vo výške 1659 - €. 
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2.2 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách zameraný na prešetrovanie chorôb z povolania. 
 

K 31.12.2014 bolo na základe žiadosti klinických pracovných lekárov resp. kliník 
pracovného lekárstva a dermatológov pracovníkmi OPPLaT prešetrených 11 podozrení na 
chorobu z povolania.  V piatich prípadoch išlo o prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania 
s diagnózou "susp. ochorenie z DNJZ" - canalis carpi - 3 prešetrenia, canalis carpi + 
epikondylitída a impigement syndrom ommae. V dvoch prípadoch išlo o prešetrenie podozrenia 
na chorobu z povolania súvisiacu s alergickým poškodením kože,  v dvoch prípadoch 
o prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania s dg. alergická alveolitída a v dvoch prípadoch 
bolo prešetrované iné poškodenie zdravia z práce (poškodenie chrbtice). Prešetrenie podozrenia 
na chorobu z povolania sa vykonalo u nasledovných profesií: laborant, pracovníčka konečnej 
kontroly, navažovač, sklár, brusič skla (operátor CNC stroja na brúsenie skla), obuvník 
spodkových operácií, operátor konfekčnej linky, zlievač Cu zliatin, predavačka, robotník pri 
výrobe káblových zväzkov . 

V rámci šetrenia podozrení na chorobu z povolania boli zamestnávatelia vyzývaní na 
predloženie podkladov potrebných pre objektívne posúdenie pracovných podmienok. Samotné 
prešetrenie prebiehalo v rámci výkonu ŠZD a v prípade neprítomnosti pracovníka na 
pracovisku bol predvolaný na RÚVZ k ďalšiemu došetreniu. Pri zistení nedostatkov boli 
uložené opatrenia na ich odstránenie (predloženie posudku o riziku, posudkov o zdravotnej 
spôsobilosti na prácu ...). 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vznikol problém dodržania lehoty 30 dní  na 
vypracovanie odborného stanoviska pri podozrení  na chorobu z povolania podľa § 31a ods. 4 
uvedeného zákona. Počas tejto lehoty často krát zamestnávatelia vzhľadom na časovú 
náročnosť nepredložia požadované podklady, napr. pri šetrení podozrenia na chorobu 
z povolania s dg. DNJZ hodnotenie fyzickej záťaže.  

Medzi najčastejšie problémy zisťované pri prešetrovaní podozrení na chorobu z 
povolania patria: 

   - predkladanie vyžiadaných podkladov po stanovenom termíne, alebo ich neúplnosť v 
porovnaní s požadovanými podkladmi a potreba ich opakovaného vyžiadania 

- nejednotné názory zamestnanca a zamestnávateľa na výkon práce a pracovné  
podmienky - obavy zo straty zamestnania, problémy pri získavaní údajov od zamestnanca, 
najmä ak je prítomný zamestnávateľ  

- absencia možnosti objektivizácie frekvencie pohybov a vynakladaných svalových síl pri 
jednotlivých pracovných úkonoch.   

Vzhľadom na opakovaný výskyt chorôb z povolania u prezeračiek skla v spoločnosti 
RONA a.s., Lednické Rovne a vzhľadom na informácie o zdravotnom stave získané od 
ostatných pracovníčok pri prezeraní skla boli vykonané mimoriadne lekárske preventívne 
prehliadky vrátane neurologického vyšetrenia (EMG) u najdlhšie exponovaných pracovníčok.  

Z dôvodu viacnásobného výskytu chorôb z povolania v tej istej profesii najmä v roku 
2013 - pomocný pekár v spoločnosti Ledrov spol. s r.o., bolo zamestnávateľovi uložené 
vykonanie mimoriadnych LPP zameraných na včasné odhalenie zmien zdravia. Na základe 
vykonaných LPP boli prešetrované ďalšie dve podozrenia na chorobu z povolania v tej istej 
profesii a pracovné činnosti boli zaradené do kategórie rizikových prác. 
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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) 

 
(úloha ako súčasť Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2013 -2017, opatrenie č.11 (2020) 
 
Priorita napĺňaná v rámci Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR na rok 
2014 a ďalšie roky - bod. 2.5.: 

K 31.12.2014 bolo oddelením PPLaT vydaných 21 rozhodnutí na uvedenie priestorov do 
prevádzky za účelom priznania postavenia chráneného pracoviska alebo dielne.  Tiež bolo 
vydané 1 stanovisko k zamestnávaniu osôb so ZPS v prevádzke, na ktoré už bolo vydané 
súhlasné rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky. Podľa charakteru činnosti v 
posudzovaných  prevádzkach OPPLaT spolupracovalo pri ich posudzovaní aj s ostatnými 
oddeleniami RÚVZ. Ostatnými oddeleniami RÚVZ (HŽPaZ, HV, HDM) bolo vydaných 10 
rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky za účelom priznania postavenia chráneného 
pracoviska, alebo dielne po ich predchádzajúcom posúdení pracovníkom OPPLaT.    

Vydaniu rozhodnutia predchádzal výkon štátneho zdravotného dozoru (spolu kontrol 31) 
zameraný na kontrolu splnenia požiadaviek podľa prílohy č. 1 bod. 22  NV SR č. 391/2006 Z.z. 
a splnenia požiadaviek na prispôsobenie pracovných podmienok charakteru zdravotného 
postihnutia pracovníka, ktorý bude vykonávať činnosť v posudzovaných priestoroch. V rámci 
posudkovej činnosti však neboli posudzované priestory pre pracovníkov s ťažkým postihnutím 
podporno-pohybového aparátu s obmedzenou pohybovou schopnosťou vyžadujúce špeciálne 
stavebné úpravy - upravená šírka dverí, bezbariérový prístup, bezbariérové WC... Vo väčšine 
prípadov sa jednalo o pracoviská, kde zamestnanci vykonávajú práce administratívneho 
charakteru.  

Pracovníci so zníženou pracovnou schopnosťou nachádzali uplatnenie najčastejšie pri 
výkone administratívnych činností (7 rozhodnutí), pri predaji rôznych výrobkov (8 rozhodnutí, 
1 stanovisko), v sklade  (1 rozhodnutie), pri výkone krajčírskych, montážnych a baliacich prác 
(6 rozhodnutí), pri kovoobrábaní (1 rozhodnutie),  vo vzdelávacích službách (1 rozhodnutie) a 
pri pomocnej práci so spracovaním dreva (2 rozhodnutia), pri opatrovaní detí (1 rozhodnutie), 
v zariadení spoločného stravovania (1 rozhodnutie), v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 
(3 rozhodnutia). V uvedených priestoroch sa spolu zamestnalo 63 osôb so zníženou pracovnou 
schopnosťou. 

Následný štátny zdravotný dozor bol vykonaný v 10 chránených dielňach, resp. 
pracoviskách 

- dielňa na výrobu a potlač kartónových obalov -  8 pracovníkov s rôznym charakterom 
postihnutia (poškodenie endokrinného systému, stav po prekonaní onkologického ochorenia, 
psychické poruchy). 

- krajčírska dielňa, kde vykonávajú pracovnú činnosť zamestnanci (prevažne ženy) -  
spolu 20 pracovníkov s rôznym charakterom postihnutia - choroby endokrinného systému, 
psychiatrické ochorenia, ochorenia podporno-pohybového aparátu. Tí istí pracovníci 
vykonávajú baliace práce (skladanie výrobkov z papiera, vkladanie výrobkov do obalu ....) 
v závislosti od zákaziek  v samostatnej dielni určenej na výkon tejto činnosti.  

- areál Zberného dvora mesta Nová Dubnica - 16 zamestnancov vykonáva pomocné práce 
na zbernom dvore (linka triedenia a lisovania odpadu) s rôznym charakterom postihnutia 
(psychiatrické ochorenia, poškodenia zmyslového ústrojenstva). 

 - verejné sociálne zariadenia mesta Nová Dubnica, kde pracujú 2 zamestnanci v profesii 
upratovačka verejných sociálnych zariadení s charakterom postihnutia - ochorenie podporno-
pohybového aparátu.  

- 2 kontroly v prevádzke na spracovanie dreva, kde vykonáva činnosť - pomocné 
a obslužné práce pri spracovaní dreva spolu 11 pracovníkov s rôznym charakterom postihnutia 
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- choroby endokrinného systému, kardiovaskulárne ochorenia, stav po prekonaní 
onkologického ochorenia, stav po úraze....).  

- v prevádzke na výrobu obuvi - 6 pracovníkov  so ZPS pri výrobe ručne šitej obuvi s 
rôznym charakterom postihnutia - choroby endokrinného systému, kardiovaskulárne ochorenia, 
psychické ochorenia)  

- v predajni pracovných prostriedkov - 3 pracovníci so ZPS  pri expedovaní tovaru 
(internetový predaj) s postihnutím prevažne kardiovaskulárneho systému.  

- na viacerých pracoviskách kúpeľov - stredisko služieb kúpeľov, kde vykonáva činnosti  
(pranie, žehlenie, sušenie a opravy bielizne a ďalšie pomocné práce pri prevádzke kúpeľov)  
spolu 8 pracovníkov. Charakter postihnutia - postihnutie podporno-pohybového systému, 
zmyslových orgánov, endokrinného, kardiovaskulárneho a dýchacieho systému a psychické 
postihnutie.  

 - v prevádzke na výrobu čajového pečiva - prevádzka bolo zrušená 
V prevádzke na spracovanie dreva bola použitím kontrolných listov overená 

informovanosť pracovníkov o rizikách, ktorým môžu byť exponovaní pri výkone svojej 
činnosti - C (11), H (11). 

Neevidujeme vykonávanie prác zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie pracovníkmi 
so zníženou pracovnou schopnosťou.    

 Pri výkone štátneho zdravotného dozoru na žiadnom z uvedených pracovísk nebolo 
zistené závažné porušenie zákona č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávajúcich predpisov a neboli 
uplatnené sankčné opatrenia. Odstránenie drobných nedostatkov bolo účastníkom konania 
uložené v zápisnici z výkonu štátneho zdravotného dozoru - vetranie vo WC.  

Opakovane bola zisťovaná nevedomosť zamestnávateľov o dôvodoch zníženej pracovnej 
schopnosti svojich pracovníkov, ktorú sa často krát dozvedáme od samotných pracovníkov. 
 

 
4. Prieskum úrovne ochrany zdravia zamestnancov, ktorých agentúry dočasného 

zamestnávania zamestnávajú na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov a ktorí 
vykonávajú rizikové práce  

 
Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov od 01.08.2014 sa povinnosti zamestnávateľa pri ochrane 
zdravia pri práci počas dočasného pridelenia pracovníkov (§ 30) vzťahujú na užívateľského 
zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným pracovníkom. Pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru sa od 1.8.2014 preto postupuje v súlade s týmto ustanovením.  
 
Stav k 31.07.2014 

Zamestnávanie pracovníkov na pracoviskách, kde sú rozhodnutím zaradené pracovné 
činnosti do kategórie rizikových prác agentúrami dočasného zamestnávania bolo overované pri 
každom výkone ŠZD v spoločnostiach kde evidujeme výkon rizikových prác. V prípade 
zistenia výkonu rizikovej práce pracovníkmi agentúry dočasného zamestnávania bol 
zamestnávateľ (ADZ) upozornený na povinnosť predložiť návrh na zaradenie pracovných 
činností do kategórie rizikových prác podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. 

Na posúdenie bol predložený  návrh GIMAX ADZ, Púchov ako agentúry dočasného 
zamestnávania, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovné činnosti na pracoviskách 
užívateľského zamestnávateľa CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o., Púchov a 
CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES, s.r.o., Púchov. Pracovné činnosti boli zaradené 
do kategórie rizikových prác na základe výsledkov hodnotenia zdravotných rizík a výsledkov 
merania faktorov pracovného prostredia, pričom v prípade zhodnej expozície so 
zamestnancami užívateľského zamestnávateľa boli použité výsledky merania užívateľského 
zamestnávateľa. Evidujeme 43 pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce. 
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Do kategórie rizikových prác boli zaradené tiež pracovné činnosti pracovníkov agentúry 
dočasného zamestnávania PARTNER PROGRESS, s.r.o., Považská Bystrica (spolu 7 
pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce) vykonávané na pracovisku užívateľského 
zamestnávateľa PSL, a.s., Považská Bystrici (hala VSL - sústruhy, objekt 63, výrobná hala VL6 
- metalizácia) a pracovné činnosti pracovníkov  DIPLOMATIC, s.r.o., Beluša (15 pracovníkov 
vykonávajúcich rizikové práce), ktorý dočasne prideľuje zamestnancov na výkon pracovnej 
činnosti pri lisovaní výrobkov v spoločnosti ELASTOMER SOLUTIONS, s.r.o., Beluša. 
Zaradeniu pracovných činností  do kategórie rizikových prác predchádzalo hodnotenie 
zdravotných rizík, pri ktorom sa vychádzalo z výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho 
zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia vykonaného užívateľským 
zamestnávateľom, nakoľko je činnosť pracovníkov agentúry dočasného zamestnávania a 
pracovníkov užívateľského zamestnávateľa totožná. 

Pri výkone ŠZD v spoločnosti MATADOR Industries, a.s. Dubnica nad Váhom 
vykonávajú pracovné činnosti zaradené do 3. a 4. kategórie rizika aj pracovníci, ktorých 
zamestnávateľom je agentúra dočasného zamestnávania - Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o., 
Novonosická 119, 020 01 Púchov a DUBOS, s.r.o., Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad 
Váhom. Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o. zamestnáva 12 pracovníkov  na pracoviskách, 
kde zamestnanci užívateľského zamestnávateľa vykonávajú rizikové práce v profesiách 
zámočník I, natierač I, natierač II, zámočník - plechár II, brusič kovov a zámočník - palič. LPP 
pre pracovníkov zaradených do 3. a 4. kategórie rizika zabezpečuje Inštitút odborného 
vzdelávania, s.r.o. Sú vykonávané v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z.. Prideľovanie a evidenciu 
OOPP (chrániče sluchu, respirátory) zabezpečuje užívateľský zamestnávateľ MATADOR 
Industries, a.s. Školenia pracovníkov v oblasti BOZP a prvej pomoci vykonáva MATADOR 
Industries, a.s. Evidencia je vedená.  

Agentúra dočasného zamestnávania - DUBOS, s.r.o. zamestnáva 4 pracovníkov na 
pracoviskách, kde zamestnanci užívateľského zamestnávateľa vykonávajú rizikové práce v 
profesiách zámočník II, natierač II, zvárač II. LPP pre pracovníkov zaradených do 3. a 4. 
kategórie rizika zabezpečuje DUBOS, s.r.o. Sú vykonávané v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z.. 
Prideľovanie a evidenciu OOPP (chrániče sluchu, respirátory) zabezpečuje užívateľský 
zamestnávateľ MATADOR Industries, a.s. Školenia pracovníkov v oblasti BOZP a prvej 
pomoci vykonáva MATADOR Industries, a.s. Evidencia je vedená. 

Pri výkone ŠZD nebolo agentúrami dočasného zamestnávania na požiadanie predložené 
rozhodnutie na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác podľa § 13 ods. 4 
písm. m) zákona č. 355/2007 Z.z.. Zároveň neboli predložené výsledky hodnotenia zdravotných 
rizík vyplývajúcich z expozície faktorom pracovných podmienok (posudky o riziku) na základe 
výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného 
prostredia vykonaného užívateľským zamestnávateľom. Na základe uvedeného boli agentúram 
dočasného zamestnávania uložené opatrenia na zabezpečenie hodnotenia zdravotných rizík a 
vypracovania posudku o riziku v zmysle § 52 odst. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. na 
základe výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov 
pracovného prostredia vykonaného užívateľským zamestnávateľom, na vypracovanie 
prevádzkových poriadkov a ich predloženie na schválenie na RÚVZ v zmysle § 52 odst. 1 
písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. a na predloženie návrhu na zaradenie pracovných činností do 
kategórie rizikových prác vypracovaný podľa prílohy č. 2 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. Obidve 
spoločnosti boli listom upozornené na zmenu v zákone.  
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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  

 
Gestor úlohy: ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Poprade a Banskej Bystrici 
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Považská Bystrica 
 
 Táto úloha bola plnená priebežne v spolupráci s oddelením podpory zdravia, kde sa 
vykonáva plnenie projektu sledovanie výživového stavu obyvateľstva vybraných vekových 
skupín dospelej populácie (19-35 a 36-54 rokov). Zo záverov hodnotenia v roku 2014 
vyplynulo, že energetický príjem bol znížený v každej vekovej kategórii. U mladších mužov vo 
veku 19 – 34 rokov - z počtu 20 respondentov malo 10 respondentov nižší príjem energie 
a u starších žien – z počtu 20 respondentov malo 16 respondentov nižší príjem energie 
v porovnaní s odporúčanou výživovou dávkou. V skupine mladších žien sme nižší energetický 
príjem zaznamenali u 11 osôb a v skupine starších mužov u 17 osôb. Naopak prekročený 
energetický príjem oproti OVD  bol zistený  v skupine u mladších žien v počte 4 respondentky, 
u starších žien v počte 2 respondentky. Zvýšený energetický príjem vo vekovej skupine 
mladších mužov mali 4 respondenti a u starších mužov v počte 1 respondent. 
 
Príjem základných živín: 
• príjem bielkovín bol prekročený najviac u mladších mužov a u mladších žien v počte 15  

respondentov, ako i v kategórii starších mužov v počte 11 respondentov. V kategórii starších 
žien bol prekročený denný príjem bielkovín u 7 respondentov.  

• spotrebu tukov najviac prekročilo 11 respondentov -  mužov mladšej vekovej kategórie 19 -
34 rokov a  10 žien staršej vekovej kategórie. V skupine starších mužov bolo prekročenie 
spotreby tukov zistené v  6 prípadoch, pričom v ostávajúcej kategórii mladších žien bolo 
prekročenie zaznamenané u 8 osôb.  

• spotreba sacharidov bola znížená vo všetkých vekových kategóriách. Z celkového počtu 80 
respondentov len 6 respondentov ( po jednom respondentovi v kategóriách starších žien a 
starších mužov, a po 2 respondentov v kategóriách  zo skupiny mladších mužov a mladších 
žien) prekročili  príjem sacharidov.  

• príjem vitamínu C bol u 49 osôb z celkového počtu respondentov 80 znížený. OVD bola 
splnená v 31 prípadoch. Zaznamenali sme vyšší príjem vitamínu C v porovnaní s minulým 
rokom.  

 Z pozorovania sme zistili mierne zvýšený výskyt nadhmotnosti u celkom 32 osôb, 
najviac v skupinách starších mužov v počte 13 respondentov a u mladších mužov v počte 6 
respondentov. Obezita bola zaznamenaná v 21 prípadoch z celkového počtu 80, najviac 
v skupine starších žien v počte 8 osôb.  
 
Hodnoty biochemického vyšetrenia krvi:  
• hodnota celkového cholesterolu bola zvýšená u mladších mužov v počte 2 osoby a u starších 

žien v počte 3 osôb. V skupine starších mužov bola zvýšená hodnota celkového cholesterolu 
u 2 respondentov, u mladších žien v 1 prípade.   

• hodnoty triglyceridov prekračovali normu iba v  1 prípade z celkového počtu 80 
respondentov. 

• hladina glykémie nebola  prekročená.  
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Pri vyhodnotení biochemických vyšetrení bol zaznamenaný prevažný počet respondentov  
s  krvným tlakom v rámci normy. Výskyt vyššieho krvného tlaku bol najčastejšie zaznamenaný 
v skupine starších mužov. 
 
 Zaznamenali sme pozitívnu  zmenu životosprávy našich klientov  a to zväčša v zaradení 
pravidelnej teplej stravy, ovocia, zeleniny a vo zvýšenej pohybovej aktivite. Prevažná väčšina 
respondentov žije bez zlozvykov ako je fajčenie a pitie alkoholu. Väčšina respondentov 
považuje svoju životosprávu za uspokojivú a nemení ju. Vo veľkej prevahe klienti uvádzali, že 
žijú v strese. 
 

5.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského  a ostatného 
uzavretého stravovania. - RÚVZ Trenčianskeho kraja     
 V  roku  2014 bolo odobratých 17 pokrmov (kompletné obedové menu) za účelom 
monitoringu obsahu NaCl v zariadeniach verejného stravovania. Podľa obdŕžaných výsledkov 
laboratórnych vyšetrení bol obsah NaCl zistený v rozmedzí 6,6 – 11,5 g/kg. 

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

 
 Plnenie spracovaného MANCP – rok 2014  

• V zmysle Viacročného národného plánu pre ÚK spracovaného na podmienky dozorovaných 
okresov bolo v roku 2014 odobratých 433 vzoriek, z toho 420 vzoriek potravín a 13 vzoriek 
kozmetických výrobkov.  

 V roku 2014 bolo vykonaných celkom 758 kontrol v potravinárskych prevádzkach.    
 

 Cielený výkon kontroly nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku 
s potravinami  

• Výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami bol 
realizovaný v zmysle metodického pokynu vrátane odberov vzoriek v mesiaci júl 2014.  
Odobraté boli 4 vzorky materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Výsledky 
skúšok boli v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. V roku 2014  boli tiež vykonané 
kontroly bez odberu vzoriek s cieľom monitoringu bezpečnosti papierových a kartónových 
obalových materiálov so zameraním na kontrolu požadovanej dokumentácie v počte 20 
kontrol. 

 
6.1 Monitoring probiotík v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových doplnkoch - 

RÚVZ Trenčianskeho kraja 
 

Gestor: ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Trenčíne 
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Považská Bystrica 
 
 Na plnení úlohy sa podieľa RÚVZ so sídlom v Trenčíne v spolupráci s odbormi HV 
v sídle krajov. Odobraté boli 2 vzorky výživových doplnkov. Laboratórnym vyšetrením vzoriek 
bola zistená prítomnosť  deklarovaných probiotík vo výživových doplnkov.  
 
 
 

 

264



 

ODBOR  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
7. Štátny zdravotný dozor v predškolských a školských zariadeniach a monitoring úrazovosti 

detí predškolského (a školského) veku, možnosti prevencie. 
V roku 2014 bol vykonávaný štátny zdravotný dozor v  predškolských a školských 

zariadeniach v rámci plánovaných, cielených a mimoriadnych kontrol. Kontroly boli zamerané 
na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a vykonávacích vyhlášok. Pravidelne podľa 
plánu práce oddelenia boli vykonávané kontroly dodržiavania hygienických zásad pri príprave 
a podávaní stravy, kvality vstupných surovín,  hygieny označovania a vysledovateľnosti mäsa 
používaného na prípravu hotových pokrmov. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru boli 
odobraté vzorky celodennej stravy v dvoch zariadeniach ( DeD Púchov, DSS Púchov –Nosice ) 
zároveň bola vykonaná kontrola pestrosti podávanej stravy na základe mesačného jedálneho 
lístka. Námatkovo bolo odobratých 5 vzoriek kompletného obedového menu v zariadeniach 
školského stravovania na laboratórnu analýzu na posúdenie energetickej a biologickej hodnoty 
stravy. 

V zariadeniach, ktoré sú zásobované z vlastného zdroja,  sa vykonávali v priebehu roka 
2014 kontroly kvality pitnej vody ( odobratých 25 vzoriek) a konzultácie ohľadom zabezpečenia 
vodného zdroja. Väčšina zariadení pre deti a mládež v našom regióne je napojená na verejný 
vodovod.  

V mesiacoch máj - september 2014 boli vykonané kontroly pieskovísk na vybraných 
pieskoviskách v rámci občianskej vybavenosti v mestách Púchov, Považská Bystrica, Ilava, 
Dubnica nad Váhom a  Nová Dubnica,  ako aj  v predškolských zariadeniach celého regiónu. 
Celkovo bolo odobratých 24 vzoriek piesku.  Opakovane sme riešili prehodnocovanie kapacity 
tried materských škôl, vytvárali sa nové triedy v upravených priestoroch materských škôl. 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nebolo uložené opatrenie na odstránenie zistených 
nedostatkov. Nedostatky zistené v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru boli prejednané zo 
zriaďovateľom zariadení a následne boli dohodnuté termíny na ich odstránenie.  

 
V rámci projektu monitoring úrazovosti detí predškolského a školského veku boli 

zozbierané údaje od 30 detí (15 z mestskej a 15 z vidieckej materskej školy). Deti boli v určenej 
vekovej kategórií 3-6 rokov. Projekt nadväzuje na výsledky získané predchádzajúcim 
prieskumom a je v súlade s vytýčenými prioritnými oblasťami pre odbor HDM. Zber údajov 
prebehol v stanovenom termíne a získané údaje, ktoré pracovníci oddelenia HDM vložili do 
masky v programe Excel boli v termíne do 30.6.2014 zaslané na ÚVZ SR.  

 
 

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

 
V roku 2014 bol vykonávaný štátny zdravotný dozor v  základných a stredných školách 

zameraný na  náležitosti a plnenie prevádzkových poriadkov, vykonanie cielených kontrol vo 
vybraných DM pri stredných školách a Študentských domovoch pri VŠ so zameraním na  

dodržiavanie ustanovení vyhlášky MZ SR č.  259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách 
na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 
ubytovacie zariadenia. Zistené nedostatky boli prejednané so zodpovednými osobami a následne 
boli prijaté potrebné opatrenia. V jednom zariadení ( stredná škola) bolo vydané upozornenie na 
havarijnú situáciu. Lehota na odstránenie nedostatku bola dodržaná a tohto času je budova 
v plnej prevádzke.je určená do 31.8.2014. Vo väčšine zariadení sa stretávame s nedostatkom 
financií. Zo strany zriaďovateľov ide väčšinou o udržanie pôvodného vybavenia prevádzky 
a riešenia havarijných stavov.  
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Zároveň sa pracovníci HDM podieľali na zbere údajov od respondentov v piatich ZŠ a SŠ 
v rámci projektu Tabak, Alkohol, Drogy.   
 
Pracovníci odd. HDM sa podieľajú na zbere údajov k projektu  Monitoring spotreby vybraných 
aditívnych látok do potravín u detí.   

 
Cieľom projektu je monitorovanie spotreby vybraných prídavných látok v potravinách 

u detskej populácie, s cieľom zistiť úroveň ich spotreby a porovnať príjem každej vybranej 
prídavnej látky s jej stanoveným prijateľným denným príjmom (ADI). V rámci monitoringu 
bude sledovaná spotreba vybraných prídavných látok – E200 – E203 Kyselina sorbová – 
sorbany, E210 – E213 Kyselina benzoová – benzoany a E952 cyklamáty. 

Projekt sa realizoval dotazníkovou metódou u detí vo veku 9 rokov. Podľa metodického 
usmernenia RÚVZ so sídl. v Považskej Bystrici zaradilo do projektu 20 detí z vybranej základnej 
školy ( ZŠ Košeca). Vrátilo sa nám 12 dotazníkov, ktoré boli zamerané nasledovne: dotazník o 
prehľade potravín, skonzumovaných v priebehu 24 hodín, spolu s návodom na vyplnenie 
dotazníka. Na základe 24 hodinového dotazníka budú údaje následne zadávané do vopred 
pripravenej masky  jednotlivo za každé dieťa  
 
Zber údajov sa uskutočnil v septembri  2014. Zozbierané dotazníky pracovníci odd. HDM  
vložili do pripravených masiek v programe Excel a zaslali na ÚVZ SR v stanovenom  termíne.  
 
V rámci projektu  Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných škôl, využitie 
hodín TV bolo zaradených 10 základných škôl ( 5 mestských a 5 vidieckych). Kontrola bola 
zameraná na : 
1. Počty hodín TV a ich zaraďovanie do rozvrhu, prípade zdvojené TV 
2. Zaraďovanie ranných rozcvičiek a telovýchovných chvíľok na triedach 
3. Počet kvalifikovaných učiteľov TV a počet žiakov, pripadajúcich na jedného učiteľa 
4. Iné možnosti telesnej a športovej výchovy organizované školou (nepovinné predmety, 
 krúžky a pod.) 
5. Definovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia, určených na výučbu TV 
6. Existencia zdravotnej TV na škole 
7. Vytváranie podmienok na organizovanie nepovinného vyučovania zdravotnej TV a 
 integrovanej TV 
8. Iné formy pohybovej aktivity realizované pre žiakov školy. 
 

Kontrola prebehla v termíne od 7.4.2014 do 22.4.2014. Správa z kontroly a vyplnená 
sumárna tabuľka v Exceli bola odoslaná na spracovanie na ÚVZ SR v termíne do 30.4.2014. 

V termíne  september – november 2014 projekt pokračoval v tých istých vybraných 
základných školách so zameraním na „Pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy“. 
Pracovníci RÚVZ sa zúčastnili hodiny TV v 3. a 8. ročníku každej školy a vyplnili  dotazník 
„Pohybová aktivita detí počas TV“. Následne  vybraní žiaci 3. a 8. ročníka  vyplnili  „ Dotazník 
pohybovej aktivity žiaka“. Celkovo bolo zapojených 341 žiakov z 10 ZŠ. Následne boli získané 
údaje zadané do formulára na vkladanie údajov a zaslané na ďalšie spracovanie na RÚVZ so 
sídl. v Banskej Bystrici v termíne do 31.12.2014. 
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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; 
 
Laická verejnosť: 
- informovanie laickej verejnosti o význame očkovania prostredníctvom regionálnej tlače  

(MY OBZOR, Považskobystrické novinky, Ilavský mesačník) a regionálnej TV ( ITV 
Považská Bystrica), 

- propagácia očkovania a  edukácia obyvateľstva prostredníctvom web stránky RÚVZ so 
sídlom v Považskej Bystrici, 
 

Odborná verejnosť: 
- pravidelné usmerňovanie a informovanie všeobecných lekárov pre deti a dorast a 

všeobecných lekárov pre dospelých o problémoch súvisiacich s očkovaním, o všetkých 
zmenách týkajúcich sa plánovania, organizácie a  realizácie imunizačného programu, 
zmenách v oblasti očkovania (telefonicky, písomne, osobne),  

- projekt „Hodnota očkovania“ – vzdelávací seminár určený pre zdravotné sestry realizovaný 
v spolupráci s SKS a PA vo všetkých okresoch v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Považskej 
Bystrici. 

 
9.3 Identifikácia najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov malých detí 

a budúcich rodičov k očkovaniu, trend vývoja  a nasledovná cielená intervencia 
 
V roku 2014 v kompetencii RÚVZ so sídlom v Komárne (na realizáciu uvedeného projektu 
bude kontinuálne nadväzovať prednášková činnosť a výučba študentov stredných 
zdravotníckych škôl o témach vakcinácie - plánované v priebehu roku 2015).    

9.4 Aktívna činnosť „Poradní očkovania“ - RÚVZ Trenčianskeho kraja   
  

 Informácia o zriadenej poradni očkovania je sprístupnená na web stránke RÚVZ so sídlom 
v Považskej Bystrici. Hlavným cieľom je zvýšenie informovanosti o očkovaní a očkovaním 
preventabilných ochoreniach a zníženie počtu odmietnutí očkovania. Poskytujú sa aj 
informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia. 

 
10. Surveilance prenosných ochorení  

 
10.1  Posilnenie monitoring prenosných ochorení vrátane  hlásenia zo strany PZ a OKM- 

RÚVZ Trenčianskeho kraja 
 

- K  31.12.2014  sme spracovali a vložili do epidemiologického informačného systému 2117 
prípadov prenosných ochorení, z toho 1106 možných, 179 pravdepodobných, 827 
potvrdených, 5  nosičov, do SRV  bolo vložených 7  hlásení, 

- analyzovali sme 130 prípadov nozokomiálnych nákaz. 
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10.2  Surveillance NN v SR – vedenie  úloh RÚVZ Trenčín ako špecializovaného pracoviska. 
 

V spolupráci s RÚVZ so sídlom v Trenčíne sme sa podieľali na vyhodnocovaní projektu 
ECDC – „Surveillance NN na JIS“ (v roku 2014 sledovaných 402 pacientov, 81 NN) 
a „Surveillance infekcií v mieste chirurgického výkonu“ (sledovaných 573 pacientov, 18 
SSI). 
 

10.3 Surveillance rotavírusových gastroenteritíd v regióne Trenčín – RÚVZ Trenčín  
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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) 

 
Odpočet  činnosti v roku 2014: 
• Výchova a vzdelávanie v cieľovej skupine deti a mládež - zrealizované intervenčné a zv. 

aktivity týkajúce sa zdravého životného štýlu na 9 ZŠ a 2 SŠ (dňa 28. 1. 2014 v ZŠ Udiča, 
29. 1. ZŠ Jasenica, 25. 3. 2014 v ZŠ Pruské, 29. 4. 2014 v ZŠ Slov. part. PB 18. 3. 2014 v  
ZŠ DnV, 21. 3. 2014 v ZŠ Prečín, 26. 3. 2014 v ZŠ Rozkvet PB, 8. 4. 2014 v ZŠ SNP PB, 
11.4.2014 v SOŠ PÚ, 13.6.2014 v SZŠ PB, 17.9.2014 v ZŠ Dolná Mariková, 7.10.2014 
v ZŠ SNP PB,17.10.2014 v ZŠ Slov. partizánov PB,14.11.2014 v SZŠ PB). Aktivít sa 
zúčastnilo 422 žiakov a 179 študentov. Zv. aktivity týkajúce sa pohybovej aktivity 
uskutočnené na 2 ZŠ a 2 SŠ (dňa 7. 5. 2014 v ZŠ Dolná Mariková, 16. 5. 2014 v ZŠ 
Nemocničná, 14.5. v SOŠ PÚ, 14.4.2014 v SOŠ DnV). Aktivít sa zúčastnilo 57 žiakov a 135 
študentov. Zv. aktivity týkajúce sa zdravej výživy uskutočnené na 1 SŠ (dňa 14.11.2014 
v SZŠ PB).Aktivít sa zúčastnilo 56 študentov. 

• Individuálneho poradenstvo - problematike ozdravenia výživy sa venujeme pri práci s 
klientmi v základnej PZ počas poradenských aktivít v priestoroch PZ  ako aj pri práci v 
teréne, kde klienti so zisteným rizikom sú informovaní o výživových trendoch a nových, 
klinicky overených vedeckých poznatkoch z oblasti výživy a životosprávy a je im  
odporúčané ozdravenie výživy spolu s kontrolným vyšetrením (vyšetrených bolo 423 
klientov, z toho 206 mužov a 217 žien). 

• Intervenčná aktivita počas "Dňa otvorených dverí" na ZŠ Rozkvet v PB. Dňa 14. 5. 2014 
pedagógom a rodičom uskutočnené meranie % telesného tuku.  

• Intervenčná aktivita v rámci "Medzinárodného dňa starších". Dňa 25.9.2014  zamestnancom 
a obyvateľom zariadenia DD a DSS Bystričan uskutočnené meranie % telesného tuku a BMI.  

• Spoluorganizovanie a participácia na športových podujatiach prostredníctvom aktivít 
mobilnej poradne zdravia  (meranie tlaku krvi, BMI, % tuku v tele a CO vo výdychu) a 
stánku zameraného na poradenstvo zdravého životného štýlu uskutočnené 6 krát 
(dňa 29.4.2014 počas Majstrovstiev Slovenska stredných škôl v hádzanej chlapcov + v 
dňoch 6.5.-7.5.2014 počas Majstrovstiev Slovenska stredných škôl vo volejbale dievčat + 
dňa 23.5. 2014 počas okresného kola atletiky pre žiakov základných škôl v Považskej 
Bystrici + v dňoch 28.4.,13.5. a 28.5.2014 počas mestského, okresného a krajského kola 
žiakov ZŠ  "Bezpečne na bicykli 2014") . 

 
12. Národný program ochrany a podpory zdravia starších ľudí – aktívna účasť na 

stretnutiach a aktivitách Jednoty dôchodcov Trenčianskeho kraja 

Odpočet  činnosti v prvom polroku 2014: 

• Zv. materiál "Aktívne starnutie" a "Aktívne starnutie pohybovou aktivitou" bol 
distribuovaný v rámci zv. aktivít v teréne (CVČ PB, ORPZ PB, SOŠ PB, Continental 
Matador PÚ, RONA Lednické Rovne, SZŠ PB, medzinárodný tábor "Perzeidy" vo 
Vrchteplej).  

• Dňa 15.10.2014 pre členov KO Jednoty dôchodcov Slovenska v rámci Svetového dňa 
výživy v spolupráci so ZŠ Janka Kráľa v Novej Dubnici zrealizované zv. dopoludnie 
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v priestoroch kultúrnej besedy. Počas neho odznela prednáška o zdravej výžive doplnená 
živou besedou, zv. materiálom a dotazníkovým prieskumom. Záver patril ochutnávke 
zdravých dobrôt a nápojov, ktoré pripravili zamestnankyne školskej jedálne. Aktivitu 
využilo 89 záujemcov. 

• Dňa 21.10.2014 pre seniorov a obyvateľov obce Beluša v spolupráci s ORPZ PB 
uskutočnené zv. dopoludnie venované problematike "Osteoporózy a jej prevencii". 
Prednáška bola doplnená živou besedou, zv. materiálom a dotazníkovým prieskumom. 
Aktivitu navštívilo 57 záujemcov.  

• V októbri až novembri 2014 zrealizovaný celoslovenský dotazníkový prieskum obsahovo 
zameraný na zisťovanie informovanosti o osteoporóze, jej dôsledkov a možností prevencie 
v cieľovej skupine 50 +  podľa inštrukcií prezentovaných na seminári  "Prevencia 
osteoporózy" dňa 7. októbra 2014 v Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie v Piešťanoch. 

 

13. Národný program starostlivosti o detí a mládež 

13.1  Zdravotno- výchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena - RÚVZ 
Trenčianskeho kraja 

Odpočet  činnosti v prvom polroku 2014: 
 

• Inštruktáže, prednášky a odovzdanie metodiky pedagógom spolu s aktuálnym zv. 
materiálom, prehratie DVD nosičov (Lakomý syseľ, O maškrtnej veveričke, Čo sa stalo 
medvedíkovi, Prečo vlk šušlal, Ako líštička stratila krásu) boli realizované 22 krát (v ZŠ 
Považské Podhradie, ZŠ sv. Augustína PB, ZŠ Papradno,  MŠ Dolný Lieskov, ZŠ Domaniža, 
ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom -2x, ZŠ Cirkevná PÚ, ZŠ Prečín -2x, ZŠ Dolná Mariková -2x, 
MŠ Hatné, MŠ Prečín, MŠ a ZŠ Nová Dubnica, ZŠ PÚ, MŠ a ZŠ Sverepec, ZŠ Lazy pod 
Makytou, ZŠ Dolné Kočkovce, ZŠ Pružina). Aktivít sa zúčastnilo 584 detí, žiakov a ich 
pedagógov. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Prešove 
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Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov v populácii 
RÚVZ Prešov v rámci realizácie tejto priority posilnil surveillance nákaz preventabilných 
očkovaním. V rámci kraja sme pripravovali v spolupráci s RÚVZ Banská Bystrica zadanie 
pre úlohu zabezpečenie imunologických prehľadov vybraných prenosných chorôb, ktoré malo 
slúžiť ako model pre celonárodné  zabezpečenie tejto úlohy. Vzhľadom k tomu, že vykonanie 
takejto úlohy na regionálnej úrovni nespĺňa požadované kritéria reprezentatívnosti, bolo nám 
od tejto úlohy upustené.    
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza 

so sídlom v Bojniciach 
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ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

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, 
   

Na sledovanom území boli kontrolované 4 verejné studne a to v okrese Partizánske 
v obciach Livina 1 studňa (95 obyvateľov) a v osadách Čaltice 1 studňa (11 obyvateľov) a 
Sádok 2 studne (30 obyvateľov). V sledovanom období bolo odobratých a vyšetrených 8 
vzoriek  vôd . V  týchto bola zistená 62,5% mikrobiologická závadnosť, 3 vzorky vykázali 
chemickú závadnosť (dusičnany, Fe, zákal) a 2 vzorky boli aj biologicky závadné ( zvýšený 
abioseston a prítomnosť vláknitých  baktérií). Zachlórovanosť odobratých vzoriek  bola 
nulová. 
V rámci ŠZD bolo odobratých 244 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov, z ktorých 
bolo 78 t..j. 31,9 % nezachlórovaných, 90 závadných t.j 36,8 %.  Z toho bolo fyzikálno - 
chemicky   28 závadných (železo, zákal, farba, absorbancia, ) a 70 mikrobiologicky 
závadných. 

 V rámci monitoringu bolo vyhodnotených  76 vzoriek pitných vôd zo spotrebísk   
v rámci kontrolného monitoringu a v rámci preverovacieho monitoringu, z ktorých bolo 32  
t.j. 42,10  %  celkovo závadných.  Z toho bolo  8 t.j. 10,52 % chemicky závadných (železo, 
CHSK,Mn,absorbancia,) a 27 t.j.  35,52 % mikrobiologicky závadných. 

 Z celkového počtu 320 odobratých  vzoriek pitných vôd  z verejných vodovodov bolo     
122 ( 38,12%) vzoriek  celkovo závadných,  z tohto počtu bolo 36(11,25 %)  chemicky 
závadných (prevažne zvýšený obsah Fe,farba, zákal, ) a 99 (30,9 %) mikrobiologicky 
závadných. Prevažná väčšina mikrobiologicky závadných vzoriek  boli vzorky s nadlimitným 
obsahom  mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 oC(7,5%) a   37 oC(23,44 % )a 
koliformných baktérií (11,25%). Celková závadnosť v roku 2014 stúpla  oproti roku 2013 
z 35,4 %  na 38,12% t.j. o 2,72%. 
   V sledovanom období  sa  nevyskytli  epidémie  vodou prenosných ochorení  a nebola 
zaznamenaná ani  alimentárna methemoglobinémia. Po odpočítaní obyvateľov  zásobovaných 
z verejných vodovodov   je približne cca 0,38 % obyvateľov  zásobovaných pitnou vodou 
z verejných studní a vodou nesledovanej a neznámej  kvality.  

  
1.2 Kontrola vody nakúpanie.  
 

Medzi prírodné kúpacie oblasti Slovenska nie je v rámci sledovaného územia zaradená 
žiadna lokalita. Na organizovanú rekreáciu a  kúpanie je  využívaná vodná nádrž Nitrianske 
Rudno a  jazero  Plážového kúpaliska v Bojniciach (v roku 2014 mimo prevádzky 
z ekonomických dôvodov). Obe tieto lokality sú  sledované v rámci ŠZD  a sú z nich 
pravidelne  odoberané vzorky vôd. Okrem týchto  boli v sledovanom období na kúpanie 
využívané aj menšie VN  Kanianka a VN Lazany. V týchto nebola kvalita vody sledovaná 
systematicky. Vo vzorkách vody z VN Kanianka nebol zistený  roku 2014 nadlimitný obsah 
rias a cianobaktérií. Z  20 vyšetrených ukazovateľov bolo 5 s prekročenou medznou hodnotou 
z toho 4  parametre fyzikálno- chemické a 1 parameter mikrobiologický.  V sledovanom 
období bolo z VN N.Rudno odobratých 5 vzoriek s 36 vyšetrenými ukazovateľmi z toho bolo 
6 s prekročenou medznou hodnotou ( fyzikálno-chemické) Fyzikálna závadnosť bola 
spôsobená  parametrom  znížená priehľadnosť  a nedostatočné  nasýtenie kyslíkom. 
Mikrobiologická a biologická závadnosť nebola zistená. Kvalita rekreačných vôd prírodných 
kúpalísk má v posledných rokoch stúpajúci trend, kúpanie na VN Nitrianske Rudno bolo ale 
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aj v roku 2014 na vlastné nebezpečie, nakoľko nie je možné zaručiť dlhodobú stabilitu kvality 
vody, keďže v povodí je veľké množstvo zdrojov znečistenia a prevádzkovateľ VN nie je 
ochotný prevziať riziko,  nakoľko  VN je určená len na zásobovanie prevádzkovou vodou  
podnikov  ENO Nováky a NCHZ Nováky. Prevádzkovateľ nádrže túto náležite označil 
výstražnými tabuľami. V kempingu pri VN bola zaznamenaná nízka návštevnosť dlhodobo 
ubytovaných a prevládala víkendová návštevnosť. V priebehu sezóny sa nevyskytli resp. 
neboli nahlásené  ochorenia v priamej príčinnej súvislosti s pobytom resp. s kúpaním v 
sledovaných lokalitách.  
 
Umelé kúpaliská  

 
Kúpaliská s celoročnou prevádzkou 

 
V okresoch Prievidza a Partizánske je prevádzkovaných 8 zariadení s 11 bazénmi 

(z toho 5 termálnych) využívanými pre verejnosť s celoročnou prevádzkou a kapacitou cca 
826 návštevníkov. Celkovo bolo z bazénov odobratých 117 vzoriek, z  ktorých 45 
(t.j.38,46%) bolo závadných, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 1,16 %. Pri zistení 
zhoršenia kvality vody  boli bazény vypúšťané a v prípade mikrobiologickej závadnosti bola 
vykonaná plošná dezinfekcia. Príčinou zhoršenia kvality vody bolo najčastejšie predlžovanie 
intervalu výmeny vody  z ekonomických dôvodov (využívanie pitnej vody) a nedostatočná 
hygiena návštevníkov pred vstupom do bazénov. Nedostatky v hygiene zázemia kúpalísk 
(čistota spŕch, WC a ich vybavenie hygienickými potrebami) nebola zistená.  

 
Kúpaliská so sezónnou prevádzkou  

 
V sezóne 2014 bolo v prevádzke 5 zariadení s 19 bazénmi (9 termálnych a 10 

netermálnych). Všetkým prevádzkovateľom, ktorí podali žiadosť o uvedenie do prevádzky 
bolo vyhovené. V prípade zistenia nevyhovujúcej kvality vody v bazénoch boli tieto 
operatívne vypúšťané a vykonaná dezinfekcia. Celkovo bolo odobratých 90 vzoriek vôd 
z bazénov, z ktorých bolo celkovo 12 t.j. 13,33 % závadných, čo je pokles oproti 
predchádzajúcej sezóne  o 11,67 %. Dezinfekcia bazénových vôd  bola vykonávaná  na 
patričnej úrovni a nebola indikovaná neprítomnosť zvyškového chlóru. Mikrobiologická 
závadnosť bola zistená u 6 vzoriek a bola spôsobená prítomnosťou pseudomonas aeruginosa , 
staphylococcus aureus  a kultivovataĺnými organizmami.  Chemickú závadnosť spôsobila 
zvýšená chemická spotreba kyslíka  a reakcia vody.   Najčastejšou príčinou nedodržania 
hygienických ukazovateľov bola nedostatočná hygiena návštevníkov pred vstupom do 
bazénov resp. pri kúpaní. Nedostatky pri dodržiavaní technologickej disciplíny (nepretržitá 
recirkulácia a dezinfekcia) neboli zistené. Ako opatrenia boli prijaté: zvýšený dozor personálu  
pri vstupoch do bazénov (osprchovanie a očista nôh v brodítkach), zákaz vstupu na solárne 
plochy obutým osobám. V priebehu sezóny sa nevyskytli ochorenia  spôsobené pobytom na 
kúpaliskách. 

 
1.3 Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej 

starostlivosti 
 

V roku 2014 bolo vykonaných 14 previerok ubytovacích zariadení a bolo vydaných 7 
rozhodnutí k uvedeniu do prevádzky (zvýšenie kapacity o 132 ubytovaných). Pri previerkach 
neboli zistené závažné hygienické nedostatky, prevádzkové poriadky boli spracované 
v požadovanom rozsahu a štruktúre. 
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Zariadenia sociálnych služieb 
V roku 2014 bolo na dozorovanom území evidovaných 35 zariadení sociálnych 

služieb  s nasledujúcim rozdelení: 13  zariadení pre poskytovanie základnej  sociálnej 
starostlivosti, 18  zariadení  domovou dôchodcov a 4 zariadenia starostlivosti  o rodinu 
a matky s deťmi. V sledovanom období boli vykonané previerky všetkých evidovaných 
zariadení a vydané nové rozhodnutie k uvedeniu do prevádzky a posúdené prepracované 
prevádzkové poriadky. Podnety na nekvalitu ubytovania neboli  zaznamenané.  

 
 
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: 
prevádzok z odvetvia baníctva, energetiky, obuvníctva (vinylchlorid, etylenoxid, benzén- 
riziko karcinogenetiky) 
 
Baníctvo: 

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP) má dominantné postavenie 
v regióne v odvetví baníctva. Spoločnosť pravidelne vykonáva stacionárne odbery prachu na 
podzemných pracoviskách. Na základe výsledkov analýz prašnosti a sledovaní trendov vo 
výskyte uhľokopských pneumokonióz bola už v minulosti zrušená najvyššia prípustná 
expozícia pre ťažobné úseky Nováky a Cigeľ. V r. 2014 bolo prehodnotenie vykonané aj pre 
ŤÚ Handlová a jeho výsledkom  bolo zvýšenie najvyššej prípustnej expozície pre profesie 
razič a rubač tohto ťažobného úseku z pôvodných 4 600 na aktuálnych 5 700  pracovných 
zmien. Na základe objektivizácie faktorov pracovného prostredia boli prehodnotené aj 
rizikové práce na všetkých ťažobných úsekoch (ŤÚ). Výsledkom bolo zaradenie ďalších prác 
do 3. kategórie predovšetkým pre vibrácie prenášané na ruky,  pracovné polohy a celkovú 
fyzickú záťaž. Nové profesie pribudla aj v 3. kategórii pre rizikový faktor pevný aerosól – 
hnedé uhlie a lignit. Pribudla aj 3. kategória pre pevný aerosól – popolček pre pracovnú 
pozíciu plnenie vriec popolom povrchových činností ŤÚ Nováky. Na podzemných aj 
povrchových pracoviskách všetkých ťažobných úsekov sú tak vyhlásené rizikové práce pre 
hluk, pevný aerosól – hnedé uhlie, pevný aerosól – popolček, pevný aerosól – drevo, pevný 
aerosól – zváračské dymy, pevný aerosól - železo a jeho zliatiny, celkovú fyzickú záťaž 
dynamickú, pracovné polohy, bremená a vibrácie prenášané na ruky,  

Na zlepšenie mikroklimatických podmienok s cieľom eliminovať nadmernú tepelnú 
záťaž zamestnancov v podzemí bola na ŤÚ Handlová nainštalovaná klimatizácia banských 
vetrov, chladiace zariadenie banských vetrov.  

Ďalšou spoločnosťou zaoberajúcou sa baníctvom je ELGEO-Trading, s.r.o., 
Pezinok, ktorej zamestnanci pracujú na podzemných pracoviskách všetkých ťažobných 
úsekov Hornonitrianských bani Prievidza, a.s. V r. 2014 boli prehodnotené rizikové práce aj 
v tejto spoločnosti a pribudla 3. kategória pre vibrácie prenášané na ruky a pre pracovné 
polohy pre niektoré banské profesie. Zamestnanci spoločnosti tak pracujú v 3. kategórii rizika 
pre hluk, pevný aerosól – hnedé uhlie, celkovú fyzickú záťaž, neprijateľné polohy horných 
končatín a vibrácie. V r. 2014 boli spoločnosti schválené nasledovné prevádzkové poriadky: 
Prevádzkový poriadok s posúdením rizika pre prácu v expozícii hluku na pracovisku, 
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Prevádzkový poriadok s posúdením rizika pre prácu v expozícii vibráciám na pracovisku, 
Prevádzkový poriadok s posúdením rizika pre prácu v expozícii pevnému aerosólu na 
pracovisku a Prevádzkový poriadok z hodnotenia fyzickej záťaže pri práci.    

 
Energetika 
 V priebehu roku 2014 došlo v spoločnosti Slovenské elektrárne, závod Elektrárne 
Nováky, Zemianske Kostoľany, k prehodnoteniu rizikových prác na základe organizačných 
zmien a nového posúdenia zdravotných rizík pre zamestnancov. Bolo vydané nové 
rozhodnutie na zaradenie zamestnancov do rizikových prác. Podľa aktuálneho stavu rizikovú 
prácu v tretej kategórii vykonáva 75 zamestnancov. Rizikové faktory sú hluk, pevný aerosól, 
záťaž teplom a elektromagnetické polia.  Subjekt vypracoval nové prevádzkové poriadky: 
Posudok o riziku a prevádzkový poriadok  pre prácu s expozíciou hluku a Posudok o riziku a 
prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou elektromagnetickému žiareniu, nízkofrekvenčné 
elektromagnetické pole, a predložil ich na schválenie. Pri kontrole rizikových prác v rámci 
štátneho zdravotného dozoru (ŠZD), ktorá sa uskutočnila v decembri, bolo prijaté jedno 
opatrenie – v súlade s § 37 ods. 4 zákona č.355/2007 Z.z. vypracovať prevádzkový poriadok 
pre záťaž teplom a predložiť ho na schválenie. V rámci ŠZD bola vykonaná i kontrola 
informovanosti zamestnancov prostredníctvom dotazníkov. Pre faktor hluk vyplnilo dotazníky 
66 zamestnancov, pre faktor pevný aerosól 6 zamestnancov a pre faktor záťaž teplom 6 
zamestnancov. 

 
Obuvníctvo: 
 Pre spoločnosť BRUJOMA s.r.o., Športová 312/2, Nováky  sme vydali rozhodnutie 
k uvedeniu pracovných priestorov na výrobu obuvníckych zvrškov do prevádzky.  Spoločnosť 
zrealizovala počas skúšobnej prevádzky rozšírenie  šatňových priestorov pre zamestnancov, 
inštalovala odsávacie zariadenie na pracovnom mieste lepenia zvrškov,  zabezpečila merania  
hluku a chemických faktorov v pracovnom prostredí a predložila na schválenie prevádzkový 
poriadok pre prácu s chemickými faktormi.  Merania chemických faktorov a hluku 
neprekračovali limitné hodnoty.    
 Spoločnosť SONDA Shoes  s.r.o., M.R.Štefánika 954/63, Bošany presťahovala 
svoju prevádzku na výrobu obuvi z Bošian do prenajatých priestorov v objekte zaniknutej 
firmy ZEIS Slovakia s.r.o. na Nitrianskej ceste č. 503, Partizánske. Firma mala zabezpečiť 
lokálne odsávanie na pracovných miestach, kde sú používané chemické prípravky, merania 
chemických faktorov a  sprchy pre zamestnancov. K dátumu 31.8.2014 oznámila ukončenie 
svojej činnosti.   

V spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou obuvi EMPER, s.r.o., Oslany bol v 2. polovici 
roka vykonaný ŠZD zameraný na plnenie povinností uložených v zákone č. 204/2014 Z.z. 
nakoľko spoločnosť v čase kontroly povinnosti uložené vo vyššie zmienenom zákone 
neplnila, v zápisnici jej bola uložená povinnosť zabezpečiť zdravotný dozor pre zamestnancov 
čo najskôr, najneskôr však do 31.12.2014. Bola vykonaná objektivizácia hluku a chemických 
faktorov v pracovnom prostredí, práce boli zaradené do 2. kategórie pre oba rizikové faktory. 
Spoločnosti bola uvedená do prevádzky nová výrobná hala výroby obuvi, ktorá bude súčasťou 
už existujúcich výrobných priestorov.  

V spoločnosti RIALTO s.r.o., Partizánske – prevádzka Bošany bolo uvedené do 
skúšobnej prevádzky laserové  pracovisko, ktoré je vytvorené v rámci výrobnej haly – 
manipulácia. Jedná sa o systém, ktorý obsahuje laser triedy 4, vyžarujúci infračervené žiarenie 
vlnovej dĺžky 10600 nm. Prístroj bude používaný na vykonávanie značenia alebo rezania 
pomocou lasera, chod prístroja je riadený počítačom.  

Spoločnosti AGM - TRADE s.r.o., Partizánske, boli uvedené do prevádzky nové 
pracovné priestory v Oslanoch. Ide o priestory, ktoré v minulosti už využívala iná obuvnícka 
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firma, t.č. v likvidácii, takže tieto v plnom rozsahu vyhovujú Nariadeniu vlády SR č. 
391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.   

 
 

Etylénoxid, propylénoxid 
 V spoločnosti SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o., závod Nováky sa vyrábajú tenzidy 
a tenzioaktívne zmesi. Ako vstupné produkty sú používané etylénoxid a propylénoxid. 
V spoločnosti bola vykonaná spoločná kontrola oznámená SIŽP zameraná na plnenie úloh 
vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. Počas ŠZD bolo 
zistené: subjekt má vydané súhlasné rozhodnutie RÚVZ na manipuláciu a skladovanie 
karcinogénnych látok a dodržiava maximálne povolené ročné množstvá týchto látok v zmysle 
rozhodnutia. Riadiaci zamestnanci majú platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s 
toxickými látkami. Subjekt pri kontrole predložil aktuálnu bezpečnostnú správu spolu so 
zoznamom vybraných nebezpečných látok (VNL). V bezpečnostnej správe sú chemické látky 
klasifikované len podľa smernice 67/548/EHS a nie podľa Nariadenia EP a rady 
č.1272/2008/ES. Ku všetkým chemickým látkam a zmesiam má subjekt karty bezpečnostných 
údajov (KBÚ), ktoré sú vypracované v zmysle platnej chemickej legislatívy. KBÚ má subjekt 
spracované v elektronickej verzii a sú na internej PC sieti prístupné všetkým zainteresovaným 
zamestnancom. Subjekt má  vypracované posudky o riziku pre chemické faktory pre 
prevádzku, pre poloprevádzku a pre výskum a laboratóriá. Posudky boli aktualizované v roku 
2014. Pri posúdení nenastala žiadna zmena, zamestnanci sú zaradení do druhej kategórie prác 
pre faktor chemické faktory a  karcinogénne faktory. Posudky o riziku sú súčasťou 
prevádzkových poriadkov, ktoré boli schválené RÚVZ Prievidza. Pred každou výrobou 
nového produktu je vypracovaný návrh prevádzkového pokusu, ktorého súčasťou je 
posúdenie súvisiacich rizík, sú v ňom navrhnuté bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia. S 
návrhom sú zamestnanci vopred oboznámení. Subjekt má vypracovaný dokument Zaradenie 
pracovníkov do kategórií prác v zmysle §30, ods.1 písm. i) zákona č.355/2007. Subjekt 
predložil výsledky merania osobnej expozície zamestnancov vystavených vplyvu etylénoxidu 
a propylénoxidu. Merania sa uskutočňujú s frekvenciou jedenkrát za rok, posledné boli 
vykonané v decembri 2013 a vo februári 2014. Subjekt pripravuje na každý kalendárny rok 
Osnovu školenia BOZP a HP pre zamestnancov podľa jednotlivých pracovísk. Školenia sa 
vykonávajú jedenkrát štvrťročne a ich náplňou je i informovanie o posúdení zdravotných 
rizík, výsledkoch meraní a ochranných opatreniach. Školenia sú zaznamenávané na kartách 
bezpečnosti práce a požiarnej ochrany pre každého zamestnanca osobitne. Subjekt má 
vypracovanú internú smernicu pre poskytovanie OOPP, kde je uvedený zoznam 
poskytovaných OOPP pre jednotlivé profesie. Zamestnanci majú k dispozícii účinné OOPP. 
Pri kontrole bolo prijaté jedno opatrenie – v Bezpečnostnej správe aktualizovať klasifikáciu 
látok v zmysle nariadenia EP a rady č.1272/2008/ES. V rámci ŠZD bola vykonaná i kontrola 
informovanosti zamestnancov prostredníctvom dotazníkov. Pre faktor karcinogénne látky 
vyplnilo dotazníky 23 zamestnancov. 
  
 

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

 
V rámci pôsobnosti RÚVZ Prievidza bolo v r. 2014 zaevidovaných 85 nových žiadostí na 

riešenie chorôb z povolania, z toho 35 žiadostí sa týkalo žien. Medzi najčastejšie hlásané 
podozrenia patrí choroba z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia (DNJZ) (35) a 
DNJZ v kombinácii s vibráciami (15). Ďalšie podozrenia na chorobu z povolania sú 
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podozrenia na chorobu z halogenizovaných uhľovodíkov (1), kožné choroby (3), choroby 
prenosné zo zvierat na ľudí (1), chorobu z vibrácií (1), chorobu zaprášenia pľúc prachom 
obsahujúcim oxid kremičitý (1), chorobu zaprášenia pľúc azbestovým prachom (1), 
bronchiálnu astmu (2), poruchu sluchu z hluku  (4), alergické choroby horných dýchacích 
ciest (1), nádorové ochorenia (1), iné poškodenia (chrbtica) (2).   

Medzi  žiadosťami naďalej dominujú baníci zo spoločnosti HBP - 22. Medzi ďalšie 
podniky s väčším počtom podozrení na chorobu z povolania patria VEGUM, a.s. Dolné 
Vestenice -8, Rialto s.r.o., Partizánske - 6, SKANSKA a.s. – 3.  
 Vypracovaných bolo 89 odborných posudkov z hodnotení pracovných podmienok 
a spôsobu práce. Najviac prešetrení (24) bolo u zamestnancov HBP, a.s., Prievidza. Naďalej 
najviac bolo prešetrených podozrení na chorobu z dlhodobého nadmerného jednostranného 
zaťaženia (DNJZ) horných končatín (69) alebo chorobu z vibrácií (16).  Vypracovávanie 
odborného posudku je spojené so šetrením na pracovisku, ktoré je vykonávané ako súčasť 
jednej zo špecializovaných úloh regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 
    

 
3. Posúdenie úrovne ochrany zdravia na chránených pracoviskách 
 

K chráneným pracoviskám a dielňam bolo na referáte PPL vydaných celkovo 32 dokumentov. 
Išlo o rozhodnutia o uvedení do prevádzky (v počte 19) a stanoviská  k zriadeniu chránených 
pracovísk v už existujúcich prevádzkach alebo k zmenu počtu zamestnancov na chránených 
pracoviskách (v počte 13).  
 V rámci riešenia projektu boli vykonané kontroly chránených pracovísk so zameraním 
na plnenie povinnosti zamestnávateľa zlepšovať pracovné podmienky  a prispôsobovať ich 
zamestnancom a ich zdravotnému postihnutiu tak, aby tieto boli v súlade s ergonomickými, 
fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce. Pracovníci preventívneho 
pracovného lekárstva vykonali celkovo 26 kontrol na 26 chránených pracoviskách, na ktorých 
pracovalo 111 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou. Ochorenia podporno-
pohybového systému boli zisťované najčastejšie a trpelo nimi až 48 zamestnancov. 
Z ostatných postihnutí sa vyskytovali onkologické ochorenia (6), srdcovo-cievne ochorenia 
(3), neurologické ochorenia (2), postihnutie zraku (2). Ochorenie endokrinného systému, 
dýchacieho systému a psychiatrické ochorenie sa zistilo po jenom raze. U 47 zamestnancov 
zdravotné postihnutie počas kontroly nebolo zisťované.  
 Počas kontrol bolo na jednom pracovisku zistené nezabezpečenie zdravotného 
dohľadu pre zamestnancov a nevedenie evidencie v zmysle platnej legislatívy (Tlačiareň 
OFSETKA – Košík Július). Odstránenie tohto nedostatku bolo uložené v zápisnici zo ŠZD 
v termíne do 31.12.2014, čo zamestnávateľ aj splnil.  
 Kontrolovaným subjektom neboli uložené žiadne opatrenia. Taktiež neboli použité 
žiadne kontrolné listy.  
 
EcoChange s.r.o., Športová 26/23, Nitrianske Rudno, IČO: 45 262 578 
 Spoločnosť sa zaoberá renováciou a expedíciou tonerov.  
 V prevádzke pracuje celkovo 9 zamestnancov a 4 pracovníci sú zamestnaní na dohodu. 
Z celkového počtu pracuje v prevádzke 8 žien. Prevádzka sa nachádza v prenajatých 
priestoroch – zrekonštruovaný murovaný objekt, jedná sa o priestory bývalej obuvníckej 
výroby. V rámci prevádzky boli zriadené 2 chránené pracoviská, kde pracuje 6 zdravotne 
postihnutých zamestnancov, z toho 4 ženy v jednozmennej prevádzke. 

1. chránené pracovisko – sklad – pracovisko s rozlohou 100 m2,  pracujú tu 4 pracovníci                
so ZPS v pracovnej pozícii pomocný robotník 
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- druh postihnutia – ochorenie kardiovaskulárneho systému, postihnutie  
podporno-pohybového systému 

- pracovníci chráneného pracoviska vykonávajú balenie tonerov, testovanie 
atramentových náplní a grafické práce 

2. chránené pracovisko – výrobná hala – pracovisko s rozlohou 50 m2, pracujú tu 2 
pracovníci so zníženou pracovnou schopnosťou v pracovnej pozícii testovač tonerov 
a pomocný robotník  

- obaja pracovníci majú postihnutie podporno-pohybového systému 
- pracovníci chráneného pracoviska vykonávajú plnenie tonerov prachovou 

zmesou a ich testovanie na tlačiarni 
Pracovné priestory majú svetlú výšku nad 3 m, združené osvetlenie, prirodzené 

vetranie a centrálne vykurovanie. Pracovníci používajú pri práci vhodné OOPP – pracovný 
odev, pracovnú obuv, respirátor, masky a rukavice, ktoré sú im prideľované podľa potreby. 
Sociálne zariadenia (šatne, sprchy, WC, jedálenský kútik) sú k dispozícii vo vyhovujúcom 
hygienickom stave. Stravovanie je zabezpečené stravnými lístkami. Na pracoviskách sú 
k dispozícii lekárničky s potrebným vybavením. V rámci výkonu štátneho zdravotného 
dozoru bolo v prevádzke doporučené zabezpečiť výškovo a polohovo nastaviteľné stoličky 
pre pracovníkov.   

Všetky priestory v uvedenej prevádzke spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a ochranu 
zdravia na pracovisku v zmysle prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.  
 
Tlačiareň OFSETKA – Košík Július, Murgaša 46, Prievidza, IČO: 33 609 942 
  V spoločnosti, ktorá sa špecializuje na polygrafickú výrobu, pracuje celkovo 6 
zamestnancov, z toho 2 ženy. V chránenej dielni pracujú 4 muži, 3 pracovníci majú 
postihnutie pohybového aparátu, u 1 osoby sa vyskytuje viacnásobné poškodenie po 
autohavárii.  
 Pracovné priestory sa delia na pracovisko prípravy a výroby. Chránená dielňa je 
zriadená vo výrobnej časti, kde sú umiestnené tlačiarenské stroje, výsek, laminovačka 
a lepička. Sociálne zariadenia sú na pracovisku k dispozícii vo vyhovujúcom hygienickom 
stave.  
 V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že pre zamestnancov nie je 
zabezpečený zdravotný dohľad, a taktiež nie je vedená evidencia v zmysle platnej legislatívy.   

 
WOREXIM, s.r.o.,  Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 44 664 389 

prevádzkujúca práčovňu  v Handlovej, Nám. baníkov 1/2, rozšírila svoje priestory chránenej 
dielne o ďalšie priestory mangľovne, baliarne a sušiarní prádla. V prevádzke pracuje 8 
zamestnankýň so ZPS a 2 asistenti. U všetkých zamestnankýň sa jedná o postihnutie 
podporno-pohybového aparátu Zamestnankyne so ZPS zabezpečujú príjem a výdaj prádla, 
pranie, manglovanie a žehlenie prádla. Zamestnankyne majú skrátený pracovný úväzok, 
pracujú 5 hodín denne, z toho je 30 minút prestávka. Pri práci sa striedajú. Manipuláciu s 
bremenami zabezpečujú asistenti. Všetky zamestnankyne absolvovali vstupnú lekársku 
preventívnu prehliadku realizovanú všeobecným lekárom. Subjekt predložil záznamy o 
zdravotnej spôsobilosti zamestnankýň vykonávať danú pracovnú činnosť. 
 

VEGUM a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 44 141 211 má 
zriadených 12 chránených pracovísk/dielní pre 25 zamestnancov. 18 zamestnancov má ZPS z 
dôvodu postihnutia podporno-pohybového aparátu, 4 zamestnanci z dôvodu onkologického 
ochorenia, 1 zamestnanec z dôvodu postihnutia zraku, 1 zamestnanec z dôvodu astmy a jeden 
zamestnanec z dôvodu srdcovocievneho ochorenia. 6 zamestnanci vykonávajú 
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administratívne práce, 4 zamestnanci pracujú na osobnej a nákladnej vrátnici, 9 zamestnancov 
vykonáva vizuálnu kontrolu gumových výrobkov, 5 zamestnancov vykonáva lepenie rámikov 
a 1 zamestnanec je elektroúdržbár. Výrobní zamestnanci nepracujú na úkol. Subjekt má 
zmluvu s pracovnou zdravotnou službou UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 
spoločnosť, Bojnice. Všetci zamestnanci absolvovali vstupnú lekársku preventívnu prehliadku 
realizovanú lekárom PZS. Následné LPP sú vykonávané každé tri roky. Subjekt predložil 
záznamy o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávať danú pracovnú činnosť. 

 
Karton.sk, s.r.o., 972 05 Sebedražie 291, IČO: 36 324 621, prevádzka Severná 

2529/37, Prievidza, vykonáva výrobu obalov z hladkej a vlnitej lepenky. V spoločnosti 
pracujú 3 zamestnanci so ZPS, ktorí majú postihnutý podporno-pohybový aparát a 
vykonávajú obsluhu kartonážnych strojov. Do strojov vkladajú resp. odoberajú kartón. 
Zamestnanci majú prideleného jedného asistenta. Všetci zamestnanci absolvovali vstupnú 
lekársku preventívnu prehliadku realizovanú všeobecným lekárom. Subjekt predložil záznamy 
o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávať danú pracovnú činnosť. Zdravotná 
spôsobilosť je posudzovaná jedenkrát ročne. 

 
ARTRA s.r.o., Nám. slobody 846/69, 972 47 Oslany, IČO: 31 594 689  vykonáva 

výrobu pracovnej obuvi a pracovných odevov. Dve zamestnankyne so ZPS, z dôvodu 
onkologického ochorenia, vykonávajú pomocné činnosti pre odevnú a obuvnícku výrobu 
podľa potrieb spoločnosti, ako napr. príprava materiálu pre šitie (strihanie gumičiek, tkaníc, 
velcro pásiek, reflexných pásiek, paspuliek) a výrobu etikiet, vignet a sigien na počítači. 
Subjekt má zmluvu s pracovnou zdravotnou službou HAS centrum, s.r.o., Prievidza. 
Zamestnankyne absolvovali vstupnú lekársku preventívnu prehliadku realizovanú lekárom 
PZS. Subjekt predložil záznamy o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávať danú 
pracovnú činnosť. 

 
Existujúca spoločnosť GRASSHOPPER s.r.o.,  A. Škarvana 364/2, 971 01 

Prievidza, IČO: 45 972 389, sa presťahovala do nových priestorov v Prievidzi, Šumperská 
44. Spoločnosť sa zaoberá predajom bytového textilu a výkonom administratívnych činností. 
Na pracovisku pracujú 3 zamestnanci so ZPS, 2 na pozícii predavač a 1 na pozícii skladník. 
Subjekt predložil záznam o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávať danú pracovnú 
činnosť. 

 
REDIX, s.r.o., V. Benedikta 212/23, 971 01 Prievidza, IČO: 46 409 696, prevádzka 

Košovská cesta 11B, Prievidza, sa zaoberá administratívnymi prácami. Administratívnu prácu 
vykonáva 1 zamestnankyňa so ZPS. Subjekt predložil záznam o zdravotnej spôsobilosti 
zamestnankyne vykonávať danú pracovnú činnosť. 

Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M. R. Štefánika 307, Nováky IČO: 
00 694 894  - existuje od r. 1991,  v súčasnej dobe zamestnáva 13 zamestnancov, z toho sú 9 
so zdravotným postihnutím, 3 pracovní asistenti a 1 administratívna pracovníčka. Pracujú tu 
zamestnanci s rôznym druhom a stupňom zdravotného postihnutia na 2– 8-hodinový pracovný 
úväzok. Podľa našich zistení ide u zamestnancov o psychické ochorenie, choroby endokrinnej 
sústavy, podporno-pohybového ústrojenstva, kardiovaskulárného systému, nervového 
systému.  Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v súvislosti s požiadavkou Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny o aktualizáciu chránených dielní, ku ktorým boli v predošlých 
rokoch vydané rozhodnutia RÚVZ Prievidza. Vo VDI bolo schválených viac druhov 
chránených dielní a to plastikárska výroba na zváranie a šitie výrobkov z polyetylénovej fólie 
(plášteniek do dažďa, tašiek, sprchovacích čiapok a pod.), dielňa na kompletáž vlasových 
hygrometrov,  textilná výroba (šitie posteľného prádla, pracovných odevov, uterákov...), 
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výroba termokried a dielňa na  predprípravu  komponentov pre výrobu, spracovanie, montáž 
káblových zväzkov pôvodne pre spoločnosť YAZAKI Slovakia v Prievidzi (t.č. v spolupráci s 
firmou  Hella Bánovce nad Bebravou). Výrobná činnosť vo všetkých dielňach je závislá od 
objednávok, preto napr. výroba termokried a vlasových hygrometrov je vykonávaná len 
sporadicky a to 1 – 2 zamestnancami, ktorí túto činnosť vykonávajú už dlhoročne. Zdravotne 
postihnutí uchádzači o zamestnanie sú prijímaní na konkrétnu pracovnú činnosť po osobnej 
konzultácii a kladnom posudku lekára pri vstupnej lekárskej prehliadke. Vždy sa prihliada na 
individuálne schopnosti zamestnanca. Výrobu komponentov pre firmu Hella Bánovce nad 
Bebravou vykonávajú zamestnanci po zácviku. Ide o jednoduché pracovné činnosti, 
vykonávané väčšinou v sede za pracovným stolmi. Pre uvedený subjekt sme v r. 2014 vydali 
nové rozhodnutie k chránenému pracovisku pre administratívneho pracovníka – ekonóma, 
účtovníka. V objektoch VDI sú kompletné zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, 
vrátane oddychových miestností. Všetky priestory spĺňajú požiadavky  na ochranu zdravia 
pracovníkov podľa  prílohy č. 1 k NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko. VDI má k dispozícii všetky doklady o zdravotnej 
spôsobilosti zamestnancov so zdravotným postihnutím na vykonávanie vyššie uvedených 
pracovných činností. 

 
Firma NIBIA s.r.o., Nitrianska 99, Partizánske, IČO: 45408581 vykonáva 

obchodnú činnosť so sortimentom pracovných odevov, obuvi  a  doplnkov. V príručnom 
sklade obchodnej prevádzky v objekte Obchodného centra Galaxy v Partizánskom spoločnosť 
vytvorila chránenú dielňu, v ktorej budú 2 zamestnanci so zdravotným postihnutím   
označovať odevy  podľa požiadaviek zákazníkov firemným logom pomocou  nažehľovacieho 
termolisu a baliť výrobky do PE sáčkov a kartónov. Pre zamestnancov sú zabezpečené 
pracovné podmienky v súlade s platnými predpismi na ochranu zdravia.  Pri posudzovaní 
pracovných priestorov bol známy len 1 zamestnanec chráneného pracoviska, ktorý má ZPS 
z dôvodu ochorenia nervového systému.  

 
Spoločnosť PZ FINAL s.r.o., Kľačno, IČO: 45 445 028  sa presťahovala 

z prenajatých priestorov do vlastného areálu na Riečnej ul. 379/16, Prievidza, kde sú 
zabezpečené vyhovujúce pracovné podmienky pre 5 zamestnancov so zdravotným 
postihnutím v chránenej dielni na výrobu  plastových okien vo výrobnom objekte. 
Zamestnanci chránenej dielne  sú  ZPS  prevažne z dôvodu  ochorenia podporno-pohybového 
systému. V administratívnej budove je zriadené chránené pracovisko pre pracovníčku so ZPS, 
ktorá vypracováva cenové ponuky pre klientov.   Všetci zamestnanci so ZPS absolvovali 
vstupnú lekársku prehliadku s odporučením lekára pre vykonávanie uvedených pracovnej 
činností. 
 

 Firma GOLON PRODUCT, s.r.o., Nitrianska cesta 60, Partizánske, IČO: 36 
309 567, ktorá vykonáva obchodnú činnosť, má zriadené chránené pracovisko pre 2 
administratívnych pracovníkov v administratívno-obchodnom objekte na Februárovej ul. 
v Partizánskom. Jedna zo zamestnankýň má zdravotné postihnutie. Zamestnankyňa má doklad 
o zdravotnej spôsobilosti zo vstupnej lekárskej prehliadky pre vykonávanie administratívnych 
prác.  
  Vyjadrovali sme sa k existujúcemu chránenému pracovisku „sklad a predajňa OOPP“ 
v prenajatých priestoroch na  Februárovej ul. v Partizánskom  pre subjekt Peter Beliansky - 
BELS, s.r.o., Horská 1297/79, Partizánske,  IČO: 32 805 535, kde majiteľ prevádzky 
rozšíril svoju pôvodnú činnosť  (balenie, kompletizácia objednávok pracovného 
a zdravotného textilu a súvisiaca administratívna činnosť) o aplikáciu firemného loga na textil 
termolisom a strihanie textilného materiálu na pracovné odevy podľa dodaných strihov. 
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Činnosť vykonáva majiteľ prevádzky, ktorý je ZPS z dôvodu očného ochorenia a predložil 
doklad o zdravotnej spôsobilosti, že takúto činnosť môže vykonávať.   
 

HBP Security, s.r.o., Cigeľ, 972 05 Sebedražie, IČO: 36 303 275 zriadila ďalšiu 
chránenú dielňu vrátnice v areáli spoločnosti Slovaktual, s.r.o., Pravenec. Nakoľko 
spoločnosť Slovaktual s.r.o. má požiadavky na strážnu službu pre niekoľko výrobných 
objektoch, túto činnosť t.č. zabezpečuje 10 zamestnancov so zníženou pracovnou 
schopnosťou spoločnosti HBP Security, s.r.o. Schopnosť vykonávať strážnu službu na 
chránených pracoviskách bola posúdená lekárskou prehliadkou a zamestnanci majú zdravotnú 
spôsobilosť na túto prácu.     

 
Renata Lacková - RENA, Poruba 314, IČO: 35 185 813 vykonáva činnosti spojené 

s vizualizáciou interiérov bytov, príp. exteriérov domov pomocou zobrazovacej jednotky 
podľa požiadaviek zákazníkov. K dispozícii má jednu miestnosť vybavenú nábytkom, 
zabezpečenú prirodzeným osvetlením, vetraním, vykurovaním, s prístupom k tečúcej pitnej 
vode a možnosťou osobnej hygieny. Pracovisko spĺňa požiadavky pre prácu so zobrazovacou 
jednotkou v zmysle Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Menovaná má lekársky 
posudok na vykonávanie tejto činnosti. 

 
Peter Novotka, Tužina 204, 972 14 Tužina, IČO: 44 082 756 v chránenej dielni 

vykonáva práce pri výrobe dekoratívnych predmetov z dreva a prírodných materiálov. Vyrába 
detské hračky, skladačky, misky a pod., sortiment  výrobkov závisí od požiadaviek trhu. 
K činnosti používa drevoobrábacie náradie ako vypiľovačku, gravírovačku, pokosovú pílu. 
Počas skúšobnej prevádzky bolo zabezpečené nútené odsávanie drevných pilín 
z drevoobrábacích strojov. Na základe nového podania bola dielňa uvedená do trvalej 
prevádzky. Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie tejto práce menovaného bola posúdená 
odborným lekárskym posudkom. 

 
Mária Chromá Oprava obuvi CH V M, Matice slovenskej 18, 971 01 Prievidza, 

IČO: 10 889 647 prevádzkuje opravu obuvi a koženej galantérie, zber a výdaj obuvi na 
opravu a predaj koženej galantérie. V rámci opravárenskej dielne je zriadené chránené 
pracovisko pre jedného pracovníka so ZPS. V predajni pracujú dve pracovníčky, obe so ZPS. 
Individuálnu zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na výkon posudzovanej činnosti  posúdil 
lekár pri vstupnej zdravotnej prehliadke. Pracovisko bolo uvedené do skúšobnej prevádzky, 
počas ktorej je potrebné  zabezpečiť objektivizáciu hluku v pracovnom prostredí, zabezpečiť 
primeraný hygienický štandard prevádzky, vybaviť pracovisko zariadením na osobnú hygienu 
pre mužov a zabezpečiť ochranu nefajčiarov.  

 
Spoločnosť MLAĎ – PLASTY, s.r.o.,  Potočná 20, 972 51 Handlová, IČO: 36 

297 216 sa zaoberá výrobou PVC obalov a PE obalov. Vo výrobnej dielni pracujú 4 
zamestnanci, z toho 3 so ZPS, ktorí pri práci obsluhujú 4 vysokofrekvenčné zváračky, 3 
rezačky a 1 lis. Pre zamestnancov sú zabezpečené pracovné podmienky v súlade s platnými 
predpismi na ochranu zdravia. Individuálnu zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na výkon 
posudzovanej činnosti  posúdil lekár pri vstupnej zdravotnej prehliadke. 
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ODBOR HYGIENY VÝŽIVY   A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
 

4. Program ozdravenia výživy Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR(uznesenie 
vlády SR č.940 zo 17.12.2008 

 
4.1 Sledovanie výživového stavu vybranej skupiny obyvateľstva  
 

V rámci úlohy bolo v roku 2014 vyšetrených 80 respondentov v určenom vekovom 
zastúpení ľahko pracujúcich mužov a žien. Stav výživy u vybraných respondentov bol 
vyhodnocovaný na základe vyplneného dotazníka 1-dňovej konzumácie celodennej stravy, 
z ktorého bola v programe ALIMENTA 3.0  vyhodnotená priemerná nutričná hodnota stravy 
respondentov. U respondentov boli   vykonané klinicko - somatické merania /váha, výška, 
BMI, TK syst., TK diast., WHR/ a biochemické vyšetrenia Reflotronom na ukazovatele 
lipoproteinového metabolizmu /CHOL, HDL, LDL, GLU, TGL/. Súčasne bola vykonávaná 
intervencia zameraná na zlepšenie stravovacích návykov klientov. Správa so spracovanými 
a vyhodnotenými výsledkami v stanovenom počítačovom programe bola odoslaná  na RÚVZ 
Trenčín. 

 
4.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského   
a ostatného uzavretého stravovania 
 

V rámci plnenia tejto úlohy boli odobraté na vyšetrenie obsahu kuchynskej soli 2 vzorky 
hotových pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania. Obsah kuchynskej soli bol 
vyšetrovaný v15 vzorkách obedového menu, ktoré boli odobraté v rámci plnenia mimoriadnej 
cielenej úlohy „Kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál 
v zariadeniach spoločného stravovania“. 
 
 

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

         prichádzajúcich do styku s potravinami. 
 

V rámci ŠZD  bolo vykonaných 474 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. 
Nedostatky boli zistené v 69 kontrolovaných prevádzkach zariadení spoločného stravovania. 
Za zistené nedostatky bolo prevádzkovateľom  zariadení spoločného stravovania uložených 
podľa zákona 355/2007 Z.z.  20 pokút v celkovej sume 13965€ a 96 blokových pokút 
v celkovej sume  4900,-€. 
V roku 2014 bolo v rámci úradnej kontroly potravín  spolu vykonaných 415 kontrol.  Celkový 
počet podnikateľských subjektov spadajúcich pod úradnú kontrolu orgánov verejného 
zdravotníctva v regióne RÚVZ Prievidza je 1799.  

V rámci úradnej kontroly potravín bolo odobratých a laboratórne vyšetrených 653 
vzoriek, z ktorých 49 vzoriek nevyhovelo stanoveným kritériám   (49 pre mikrobiologickú 
kontamináciu), čo predstavuje 8 % závadnosť. Uložených bolo podľa zákona 152/1995 Z.z.  
10 náhrad nákladov v celkovej sume 702,9 €. Uložené boli 4 v celkovej sume 198 €. 
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6. Monitoring probiotík v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových 
doplnkoch - RÚVZ Trenčianskeho kraja   

  
V rámci plnenia úlohy RÚVZ Prievidza v roku 2014 odobral 5  vzoriek výživových doplnkov 
na laboratórnu kontrolu množstva jednotiek probiotických mikroorganizmov a ich 
životaschopnosti. 
 
 
ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 

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

 
Cieľom projektu je komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a 

školského veku v širšom kontexte, t.j. pokiaľ ide o druh úrazu, miesto jeho vzniku, 
mechanizmus vzniku poranenia, jeho prognózu, najexponovanejšiu vekovú skupinu detí 
z hľadiska úrazovosti.  

Projekt bol realizovaný v  I. polroku 2014 (február) v dvoch predškolských 
zariadeniach (MŠ Ul. A.Mišúta 731/2, 971 01 Prievidza a MŠ Ul. Pionierov 82/6, 972 17 
Kanianka). Informácie sa ziskávali dotazníkovou formou od rodičov resp. ich zákonných 
zástupcov. Dotazníky boli zozbierané od detí vo vekovej skupine 3-6 rokov v dvoch triedach 
MŠ (1 mestská a 1 vidiecká) po 15 detí, t.j. spolu 30 detí. Tieto údaje boli vložené do 
databázy a tá bola zaslaná na ÚVZ SR odbor hygieny detí a mládeže.  

    
6. Štátny zdravotný dozor v základných a stredných školách, monitoring 

telovýchovných podmienok v týchto školách, využitie hodín TV (súčasť plnenia 
Národného programu  prevencie obezity).  

    
      Cieľom projektu je zabezpečiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí primeranú úroveň 
fyzickej aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu. 
Odborne zdôvodniť potrebu minimálne 30 minútovej pohybovej aktivity denne pre všetkých 
žiakov v školách v súlade s Globálnou stratégiou WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie  
a v súlade s jednou z 12 koncepcií redukcie a prevencie nadváhy a obezity u detí a mládeže  
Európskeho informačného systému životného prostredia a zdravia. Na základe mimoriadnych 
cielených kontrol vykonaných v roku 2013.  

V apríli 2014 boli vykonané cielené kontroly vo vybraných základných školách v 
okrese Prievidza a Partizánske (5 mestských ZŠ a 5 vidieckych ZŠ). Pracovníci RÚVZ 
v spolupráci s vedením školy v každej vybranej škole vyplnili dotazník „Pedagogický proces 
na hodinách TV na základných školách“. V druhom polroku sa v školách, ktoré vyplnili tieto 
dotazníky o organizovaní povinných a nepoviných TV aktivít organizovaných školou,  ďalej 
sledovala pohybová aktivita detí vo vybraných ročníkoch (3. a 8. ročník). Na hodinách TV 
monitorovali pracovníci RÚVZ činnosť detí, o ktorej následne vyplnili dotazník „Pohybová 
aktivita detí počas hodiny telesnej výchovy“ (v mestských školách v počte 10 a vo vidieckych 
v počte 10). Žiaci vypĺňali dotazníky pohybovej aktivity žiaka (v mestských ZŠ v počte 228 
a vo vidieckych ZŠ v počte 235) počas iných vyučovacích hodín. Údaje z dotazníkov boli 
vložené pracovníkmi RÚVZ Prievidza do programu EpiData a následne zaslané na ďalšie 
spracovanie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici elektornicky MUDr. K. Slotovej.     
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ODBOR EPIDEMIÓLOGIE 
 
7.  Zabezpečenie Národného imunizačného programu SR s cieľom udržania 

pravidelného povinného očkovania a realizovanie imunologických prehľadov: 
 

7.1 O problematike očkovania a nových poznatkoch v očkovaní bola verejnosť 
informovaná v miestnej tlači a prostredníctvom internetovej stránky RÚVZ Prievidza 
(očkovací kalendár, praktická forma očkovacieho kalendára). 
 

7.2 Aktuality zamerané na udržanie vysokej zaočkovanosti populácie boli pravidelne 
uvádzané v mesačných výkazoch pre všeobecných lekárov a nemocnice. Distribúcia 
informačných materiálov pre pediatrov slúžiace pre mladých rodičov („Sprievodca 
očkovaním“, očkovacia schéma na kartičkách ako pomôcka pre lekárov). Konzultačná 
činnosť pre lekárov pri očkovaní detí s kontraindikáciami, resp. so zanedbaným očkovaním, 
alebo detí prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko. 
 

7.3 Faktory ovplyvňujúce postoj rodičov k očkovaniu, na základe vlastných 
poznatkov, sú najmä masívna kampaň na internetových sieťach a organizovanie 
antivakcinačných kampaní samozvanými tzv. odborníkmi. 
 

7.4 Poradňa očkovania je zameraná najmä na komunikačnú a poradenskú činnosť pre 
lekárov, pohovory s rodičmi odmietajúcimi očkovanie a informácie a poradenstvo o očkavaní  
pre osoby odchádzajúce do zahraničia. 
 
 
ODBOR PODPORY ZDRAVIA 
 
11. Národný program prevencie  nadváhy a obezity  -  kampaň na zvýšenie pohybovej  
•        prednášky na tému zdravého stravovania vo vzťahu k civilizačným ochoreniam , 

zdravého životného štýlu, ale aj porúch príjmu potravy boli realizované na troch 
základných školách, jednom odbornom učilišti a v jednom zariadení sociálnej 
starostlivosti pre seniorov v našom  regióne.  Počas piatich  besied bolo edukovaných 
celkovo 117 žiakov a študentov a 25 seniorov. V rámci 2 besied bola zároveň zrealizovaná 
projekcia zdravotno-výchovného filmu  „Sami “ venovaná poruchám príjmu potravy.  

 
• distribúcia diét (vrátane redukčných), receptúr, vzorových jedálnych lístkov a individuálne 

poradenstvo – realizované osobne (aj v rámci lektorskej činnosti) 
 
• každému klientovi poradne zdravia, u ktorého zistíme nízku hladinu HDL-cholesterolu, 

následne odporúčame okrem iných opatrení aj zvýšenie pohybovej aktivity 
 
• v rámci projektu "Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín 

obyvateľstva SR" a "Monitoringu spotreby prídavných látok v potravinách " 
pracovníci OPZ v spolupráci s Oddelením hygieny výživy vyšetrili celkovo 68 
jednotlivcov, z toho  v teréne  38 zamestnancov dvoch firiem : 

 
-  Okresné riaditeľstvo policajného zboru Partizánske  – 19 vyšetrených 
-  Honeywell Saffety Products Partizánske, s.r.o  – 19 vyšetrených  
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• Stredná odborná škola Nováky  - tradičné vyšetrenie pedagogických a  
nepedagogických pracovníkov školy v poradni zdravia – 19  účastníkov 

 
• vyšetrovanie pracovníkov podnikov, organizácií  a škôl regiónu formou 

výjazdov: 
 

- ZŠ Nováky – Deň matiek – vyšetrenia celkového cholesterolu a meranie krvného 
tlaku, celkovo 52 vyšetrení 

- Nestlé Slovensko, Prievidza – 15 kompletných vyšetrení v rámci TZS 
- Mestský klub Partizánske – vyšetrovanie hladiny celkového cholesterolu v krvi, 

meranie krvného tlaku, 69 vyšetrení ( Deň zdravia mesta Partizánske)  
- Spojená odborná škola  Handlová – vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu v krvi, 

meranie tlaku krvi, 64 vyšetrení ( Deň zdravia SOŠ Handlová) 
- Spojená odborná škola stavebná - vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu v krvi, 

meranie tlaku krvi, 50 vyšetrení ( Deň zdravia SOŠ stavebnej Prievidza) 
- MÚ Handlová – stanovenie hladiny celkového cholesterolu v krvi, meranie krvného 

tlaku, 54 vyšetrení ( Deň zdravia mesta Handlová) 
- MÚ Handlová – 20 kompletných vyšetrení TZS zamestnancov úradu  

• názorná propagácia venovaná problematike výživy – nástenky, panely, vývesky –    
vestibul úradu 

• príspevky na danú tému na internetovej stránke úradu 
 

16. október – Svetový deň potravy 
• názorná propagácia vo vestibule úradu 
• príspevok na internetovej stránke úradu venovaný zásadám správnej výživy 
• 4 besedy na troch základných školách a jednej špeciálnej základnej škole venované 

zásadám zdravej výživy, obezite, významu vitamínov v potrave ako aj problematike 
anorexie, 2- krát projekcia videofilmu „ Sami“ celkovo edukovaných 111 žiakov 
 

12. Národný program ochrany a podpory zdravia starších ľudí   
      Týždeň mozgu 10. - 16.3.2014 
 
• 2 prednášky pre klientov 2 domovov sociálnych služieb pre seniorov  venované anatómii 

mozgu a jeho základným funkciám, práca s pracovnými listami centra „ Memory“ – 
edukovaných 37 seniorov 

 
1. október – Medzinárodný deň starších 

• názorná propagácia vo vestibule úradu venovaná téme komunikácie so staršou 
generáciou 

• príspevok na internetovej stránke úradu  
• prednáška na tému hypertenzia  spojená s meraním krvného tlaku a  stanovením 

hmotnosti pre klientov jedného sociálneho zariadenia pre seniorov, poradenstvo 
v oblasti životosprávy vzhľadom k hypertenzii, zásady správneho merania krvného 
tlaku, edukovaných 28 seniorov 

 
10. október – Svetový deň duševného zdravia 

• názorná propagácia vo vestibule úradu venovaná duševnému zdraviu 
• príspevok na internetovej stránke úradu „ 10. október – Svetový deň duševného 

zdravia“ 
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• beseda na tému duševného zdravia, zachovania si pozitívneho prístupu k životu 
spojená s jednoduchými cvičeniami na tréning pamäte pre klientov sociálneho 
zariadenia pre seniorov, edukovaných 33 klientov zariadenia 

 
20. október – Svetový deň osteoporózy 

• názorná propagácia vo vestibule úradu 
• beseda pre členov klubu dôchodcov na tému osteoporózy, rizikových faktorov ako aj 

možností prevencie spojená s vypĺňaním 30 dotazníkov týkajúcich sa problematiky 
osteoporózy, akcie sa zúčastnilo celkovo 68 seniorov 

• prednáška „ Civilizačné choroby“- pre študentov odboru „ Zdravý životný štýl“ 
Univerzity tretieho veku, Žilinská univerzita, detašované pracovisko Prievidza, 
edukovaných 12 študentov v seniorskom veku 

• prednáška „ Alergény a prídavné látky v potravinách “-  pre študentov  odboru           
„ Zdravý životný štýl“  Univerzity tretieho veku, Žilinská univerzita, detašované 
pracovisko Prievidza, edukovaných 12 študentov v seniorskom veku 

 
 

   13. Národný program starostlivosti o detí a mládež 
       
Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského  veku – stomatohygiena 
 
• 2 cykly ôsmich prednášok pre deti 1 materskej školy spojený s prácou s pracovnými 

zošitmi, praktickým nácvikom správnej techniky čistenia zubov, názornou 
propagáciou formou DVD (kreslené rozprávky motivujúce k čisteniu zubov) a 
distribúciou zdravotno-výchovných materiálov s príslušnou tematikou rodičom 
zúčastnených detí - edukácia bola realizovaná v dvoch triedach pre celkovo 94 detí vo 
veku 4 – 6 rokov 
• aktivity boli realizované v mesiacoch január až apríl a september až december 2014 

 
12. september – Európsky deň ústneho zdravia 

• názorná propagácia vo vestibule úradu 
• príspevok na internetovej stránke úradu 
• prednáška o zásadách správnej dentálnej hygieny spojená s praktickou ukážkou 

správnej techniky umývania zubov pre žiakov špeciálnej základnej školy, 
edukovaných 37 žiakov všetkých ročníkov 

• dve prednášky pre deti predškolského veku spojené s projekciou DVD „ Lakomý 
syseľ“, práca s pracovnými zošitmi, edukovaných 47 detí  

• distribúcia zdravotno-výchovného materiálu s týkajúceho sa ústneho zdravia 
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ODBOR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ 
 

13. Sledovanie výskytu améb v termálnych vodách určených na kúpanie 
 

Vyšetrených bolo 38 vzoriek. Z toho 22 vzoriek bolo vyšetrených v bazénových termálnych 
vodách z regiónu Partizánske a Prievidza, 15 vzoriek bolo vyšetrených na bližšiu rodovú 
identifikáciu z RÚVZ Banská Bystrica a 1 vzorka z RÚVZ Trenčín.  
V 6-tich vzorkách z RÚVZ  Banská Bystrica bol potvrdený rod Acanthamoeba. V ostatných 
prípadoch sa jednalo o nepatogénne saprofytické améby rodov Vahlkampfia, Hartmannella, 
Vanella. V jednej  vzorke zaslanej z RÚVZ Trenčín bol potvrdený rod Acanthamoeba. V 22 
vzorkách bazénových termálnych vôd určených na kúpanie odobraných pracovníkmi RÚVZ 
Prievidza boli v 7 vzorkách vykultivované améby rodov Hartmannella, Vahlkampfia, 
Vannella, Rhizoamoeba, Dactylamoeba. Potenciálne patogénne rody Acanthamoeba 
a Naegleria sa nepotvrdili. 
 
 
Tabuľka : Odpočet činnosti NRC pre TTA za rok 2014 v termálnych vodách určených na 
kúpanie 
Úrady a 
organizácie 

Počet  
vzoriek 

Počet 
ukazovateľov

Počet 
analýz 

Identifikované rody 

RÚVZ 
Prievidza 22 29 51  Iné TTA v 7 vzorkách 

RÚVZ 
Banská 
Bystrica 

 15 45 75 

Rod Acanthamoeba 6 
vzorkách, iné TTA v 9 
vzorkách 
 

RÚVZ 
Trenčín 1 2 4 Rod Acanthamoeba v 1 vorke 

 
Spolu 
 

 
28 

 
76 

 
130  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Rimavskej Sobote 
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Spádové územie RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote predstavujú okresy Rimavská Sobota 
a Revúca. Uvedené územie je charakterizované: 

• Poľnohospodárstvom na juhu okresov. 
• Ťažbou nerastov a ich spracovaním na severe okresov (Tisovec, Jelšava Lubeník). 
• Veľkým počtom sídelných útvarov s malým počtom obyvateľov (okres Rimavská 

Sobota 100, okres Revúca 39). 
• Zlou infraštruktúrou. V spádovom území okresu Rimavská Sobota je z verejných 

vodovodov zásobovaných len 67 % obyvateľstva, v okrese Revúca 82 %. V 43 
obciach okresu Rimavská Sobota nie je zavedený verejný vodovod, v okrese Revúca 
je to v 8 obciach. 

• Veľmi zlou demografickou štruktúrou s prevahou prestárleho obyvateľstva. 
• Vysokou proporciou Rómskeho obyvateľstva, resp. obyvateľstva s nízkym 

hygienickým štandardom, predovšetkým v nižších vekových skupinách. 
• Najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku v rozsahu od 36 % do 39 %. 

 
Na základe uvedených charakteristík, s prihliadnutím na špecifiká spádového územia RÚVZ 
so sídlom v Rimavskej Sobote vyplývajú pre jednotlivé oddelenia verejného zdravotníctva 
nasledovné prioritné oblasti: 
 
1. HŽPaZ: 
 
a. Zásobovanie obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou. 
b. Riešenie problematiky zavádzania nových technológií na úpravu surovej vody (použitie 

chlórdioxidu, plynného chlóru, UV žiarenie, iontomeniče). 
c. Posudzovanie a dohľad nad zariadeniami pre bývanie s nižším hygienickým 

štandardom. 
d. Posudzovanie a dohľad nad zariadeniami sociálnych služieb. 
 
Ad a)  
Bolo odobratých 87 vzoriek vody z verejných vodovodov na laboratórne vyšetrenie 
v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. V rámci „Monitoringu pitných vôd“ bolo odobratých 
81 vzoriek vody, z uvedeného počtu bolo 23 vzoriek vody nevyhovujúcich, čo predstavuje 
28,4 %. V nevyhovujúcich vzorkách vody boli prekročené MH železa, farby, zákalu, 
mangánu, koliformných baktérií a NMH Escherichia coli a enterokokov. V rámci „ŠZD vo 
verejných vodovodoch“ bolo odobratých 6 vzoriek vody, z uvedeného počtu boli 2 vzorky 
vody nevyhovujúce, čo predstavuje 33,3 %. V nevyhovujúcich vzorkách vody boli prekročené 
MH mangánu a chlóru. Prevádzkovateľom vodovodov boli dané opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. V opakovaných odberoch vzoriek vody prevádzkovateľmi  verejných 
vodovodov prekročenia MH a NMH už neboli zaznamenané. StVPS a.s. Banská Bystrica bola 
uložená náhrada nákladov za nevyhovujúce vzorky vo verejnom vodovode Padarovce.  
 
Ad b) 
Prevádzkovateľ úpravne vody na vodárenskej nádrži Klenovec StVS, a.s., Banská Bystrica 
pripravil projekt na doplnenie technológie na úpravu vody riešením II. stupňa úpravy vody - 
flotáciou a mikrofiltráciou na základe výsledkov poloprevádzkových pokusov. RÚVZ so 
sídlom v Rimavskej Sobote na základe predloženého projektu „Inovácia a modernizácia 
úpravne vody Klenovec“ vydal rozhodnutie k návrhu na vodárenskú úpravu pitnej vody 
v mesiaci október 2014. 
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Ad c) 
V sledovanom roku neboli posudzované projekty na byty nižšieho štandardu. V mesiaci 
november a december boli dané do prevádzky bytové domy s nižším štandardom v obciach 
Kesovce a Gortva.   
 
Ad d) 
V okresoch Rimavská Sobota a Revúca je v prevádzke 17 zariadení sociálnych služieb 
a v roku 2014 bolo vykonaných 17 kontrol vo všetkých prevádzkovaných zariadeniach. Pre 
DSS „Náš domov“ Babin most Ožďany bola uložená pokuta vo výške 200 € za 
nedodržiavanie prevádzkového poriadku. V DSS Neporadza bola odobratá vzorka vody zo 
studne na laboratórne vyšetrenie, hodnoty stanovených ukazovateľov boli v súlade 
s požiadavkami uvedenými 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 v znení 
NV SR č. 496/2010 Z.z.  
V ostatných kontrolovaných zariadeniach sociálnych služieb neboli zistené žiadne závažné 
hygienické nedostatky. 
 
2. HV: 
 
a. Posudzovanie a výkon ŠZD a ÚKP predovšetkým v oblastiach s nedostatočnou 

infraštruktúrou. 
b. Systém rýchleho a včasného varovania RASSF a RAPEX. 
c. Dohľad nad všetkými formami spoločného stravovania. 
d. Monitoring výživového stavu obyvateľstva a poradenstvo. 

 
Ad a) 
Posudková činnosť: Vydaných bolo celkovo 169 rozhodnutí (k uvedeniu priestorov do 
prevádzky, vrátane schválení návrhov prevádzkových poriadkov pre zariadenia spoločného 
stravovania, rozhodnutí o prerušení konania, rozhodnutí o zastavení konania), bolo vydané 1 
nesúhlasné rozhodnutie - nebolo podané odvolanie voči rozhodnutiam do prevádzky.  
Okrem toho bolo vydaných 32 súhlasných záväzných stanovísk k územnému konaniu, na 
zmenu v užívaní stavby a na kolaudáciu stavby a 20 odborných vyjadrení bolo spracovaných 
ako podklad pre vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia pre iné oddelenia v rámci 
úradu.  
Kontrolná činnosť:  
‐ kontroly podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s vydaním záväzných stanovísk a 

rozhodnutí: 201 
‐ kontroly podľa zákona o ochrane nefajčiarov: 50 
‐ kontroly na základe podnetov/sťažností: doručených podnetov bolo 20, z toho 17 bolo 
prešetrených orgánom verejného zdravotníctva a 3 podnety boli postúpené bez prešetrenia 
inému správnemu orgánu. Zo  17 prešetrených podnetov bolo 12 opodstatnených. 
V rámci oddelenia hygieny výživy nevedieme osobitnú evidenciu prevádzok a výkonov v 
oblastiach s nedostatočnou infraštruktúrou. 
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Ad b) 
V  roku 2014 boli doručené 4 hlásenia rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá 
(RASFF): 
1.) v súvislosti s nevyhovujúcimi výsledkami laboratórneho vyšetrenia domácej bryndze 

a parenice v ukazovateli Listeria monocytogenes, na základe ktorého boli vykonané 2 
kontroly v zariadeniach spoločného stravovania (podľa zaslaného distribučného zoznamu 
výrobku). Predmetný výrobok sa v zariadeniach už nenachádzal. 

2.) V súvislosti s nevyhovujúcimi výsledkami v ukazovateli Salmonella enteritidis 
v mrazených kuracích stehenných rezňoch pôvodom z Poľska, bola vykonaná  1 kontrola 
v nemocnici v Rimavskej Sobote ale výrobok už bol vrátený dodávateľovi. 

3.) V súvislosti s výstražným oznámením Nemecka - Migrácia olova z formy na pečenie v 
tvare srdca, pôvodom z Číny, výrobok: Srdce – rozkladacia forma, vhodné do rúr na 
pečenie až do 200°C, značka: HOME & DECO, EAN kód 44960009131006100199, iné 
označenie/výrobné číslo: Auftr. 44960/00; Saison 114; WGR: 913, výrobca: Ningbo 
Future Import & Export Co. Ltd., 95 Business Mansion No.598 Jiangnan Road, Ningbo 
China, dovozca do Slovenskej republiky: Fa. Kik Textilien und Non Food GmbH, Bönen, 
Nemecko. V rámci tohto bola vykonaná 1 kontrola, výrobok bol vrátený do centrálneho 
skladu firmy.    

4.) V súvislosti s varovným oznámením o riziku predávkovania kyselinou nikotínovou 
z konzumácie výživového doplnku „BRUTAL BLADE“, kapsuly, balenie: 120 kapsúl 
v čiernej plastovej dóze, dátum minimálnej trvanlivosti: 31/01/2016, šarža: Lot no 

130129130301, výrobca: BioTech USA, PO BOX 9000, Ft. Lauderdale, FL 33340, USA, 
Dodávateľ v EÚ: JLM Powerline Kft., Huszti ut 60, 1033 Budapest, Maďarsko. Kontrola 
bola vykonaná u regionálneho predajcu v Revúcej, výrobky boli stiahnuté z predaja aj 
ponuky e-shopu. 

Z ÚVZ SR bolo doručených 28 RAPEXových hlásení, v rámci ktorých odborní zamestnanci 
oddelenia hygieny výživy vykonali 1 146 kontrol v zariadeniach určených na predaj 
a distribúciu kozmetických výrobkov. V okresoch Rimavská Sobota a Revúca nebol zistený 
výskyt ani jedného z hlásených nebezpečných kozmetických výrobkov.    
 
Ad c) 
V roku 2014 odborní zamestnanci oddelenia hygieny výživy vykonali kontroly vo všetkých 
formách zariadení spoločného stravovania v rámci posudkovej činnosti - uvádzania priestorov 
do prevádzky, ako aj kontrolnej činnosti - bežných (plánovaných), mimoriadnych a cielených 
kontrol (t.j. v stánkoch na krátkodobý - ambulantný predaj nápojov a pokrmov, v zariadeniach 
spoločného stravovania bez prípravy pokrmov, v zariadeniach spoločného stravovania 
s prípravou a podávaním pokrmov určených pre verejnosť ako aj pre uzatvorenú skupinu).  
V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 194 kontrol a v rámci úradnej 
kontroly potravín bolo vykonaných 179 kontrol.  
 
Ad d) 
Celkovo boli rozdané dotazníky 80 ľahko pracujúcim respondentom v 2 kategóriách (mladší 
muži a mladšie ženy od 19 do 34 rokov a starší muži a staršie ženy od 35 do 54 rokov) 
a súčasne boli pozvaní do Poradne zdravia. Respondenti vyplnili 1 – dňový jedálny lístok, 
dotazník o spotrebe potravín, dotazník o životospráve, klinicko-somatický dotazník 
a v Poradni zdravia boli vyšetrení na biochemické ukazovatele (celkový cholesterol, HDL a 
LDL, triglyceridy, glukóza) a bol im stanovený BMI a WHR. Sumárna správa bola zaslaná na 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici na ďalšie spracovanie. 
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3. HDM: 
 
a. Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR 

a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál. 
b. Sledovanie spôsobu života ako významného determinantu zdravia detí a mládeže – 

fyzická aktivita. 
c. Monitoring úrazovosti detí predškolského a školského veku. 

 
Ad a) 
Analýza stravovacích zvyklostí sledovaných  súborov detí s vekovým rozložením od 2 po 18 
rokov veku ukázala, že  stravovacie návyky sa menia a nevyvíjajú sa v súlade s odporúčanými 
zásadami zdravého spôsobu stravovania. 
Hodnotením výsledkov monitoringu stravovacích zvyklostí sa zistilo, že: 
- signifikantne sa so stúpajúcim vekom znižuje podiel detí udávajúcich pravidelné denné 

raňajkovanie  a to z takmer 72% detí predškolského veku cez  63% detí mladšieho 
školského veku po 54% detí staršieho školského veku až na necelých 48% detí 
adolescentného veku, 

- signifikantne so stúpajúcim vekom sa zvyšuje percento detí, ktoré udávajú, že vôbec 
neraňajkujú alebo na raňajky vypijú len nápoj (z 8,6% v predškolskom veku, cez 11,6% 
v mladšom školskom veku po 14% v staršom školskom veku a 19% v dospievajúcom 
veku), pokles je daný vyšším zastúpením neraňajkujúcich dievčat a v jednotlivých 
vekových skupinách striedava detí žijúcich na vidieku (mladší a straší školský vek) a detí 
žijúcich v meste (predškolský a adolescentný vek),  

- najčastejšie udávané dôvody neraňajkovania deťmi boli nechutenstvo, nepociťovanie 
hladu, bolesti brucha alebo pravidelné užívanie liekov a nedostatok času, 

- so stúpajúcim vekom sa mení situácia  v udávanej pravidelnosti desiatovania detí tak, ako 
je znázornené na grafickom zobrazení, pravidelne viac desiatujú dievčatá a deti žijúce 
v meste, 
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- pri hodnotení skladby desiat bol však zaznamenaný posun k nepriaznivejším návykom, 
a to kým u detí predškolského veku po chlebe a rožkoch nasledovali mliečne výrobky 
a ovocie a zelenina, v súbore 7-10 ročných detí a 11-14 ročných detí to bola za chlebom 
a pečivom šunka a saláma a až  tak ovocie a zelenina. U adolescentov sa na druhé miesto 
dostala zelenina a ovocie, ale pretrvávajú sladkosti, sladké pečivo  podobne ako u detí 
mladšieho školského veku, kde významne viac detí udávalo v skladbe desiat sladkosti 
a sladké pečivo, 

- významne stúpla proporcia detí, ktoré si samé kupujú desiate a to z 1,8% detí súboru 
mladšieho školského veku na 5,71% v súbore staršieho školského veku až po 20% u 
adolescentov, viac chlapci ako dievčatá a významne  viac deti z vidieka ako z mesta 
(P<0,001), 

- za veľmi priaznivé je možné považovať zistenie, že pretrváva vysoká proporcia detí 
predškolského a školského veku pravidelne denne konzumujúcich obed, aj keď so 
stúpajúcim vekom detí súborov sa významne zvyšuje podiel detí obedujúcich 
nepravidelne. Za priaznivý však nemožno považovať signifikantný pokles adolescentov, 
ktorí udávali, že neobedujú pravidelne 

- nepriaznivým zistením je významný pokles percenta detí, ktoré pravidelne obedujú 
v školskej jedálni, kým v predškolskom veku to bolo takmer 95% detí súboru, v mladšom 
školskom veku 74%, v staršom školskom veku len necelých 52% detí súboru 
a u adolescentov necelých 41%, 
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- nepriaznivé zistenie je aj signifikantný pokles percenta detí udávajúcich pravidelné 
olovrantovanie a to z takmer 84% v súbore detí predškolského veku na 54% detí v súbore 
mladšieho  školského veku, 33% detí staršieho školského veku a len málo viac ako 27% u 
adolescentov, bez rozdielu pohlavia ale v závislosti na type bydliska, významne menej 
pravidelne olovrantujú deti z vidieka. A naopak, nárast počtu detí nejedávajúcich olovrant 
z 0,5% v predškolskom veku na takmer 4% v mladšom školskom veku, na takmer  16% 
v súbore detí staršieho školského veku po takmer 19% u dospievajúcich detí, nárast je 
štatisticky vysoko významný (P<0,001), 

- zistený udávaný spôsob pravidelnej konzumácie večere naznačuje kompenzáciu 
znížených dávok denných jedál, podiel detí staršieho školského veku, ktoré konzumujú 
prvú večeru pravidelne stúpol na takmer 85%, všetko bez významného rozdielu medzi 
pohlavím a typom bydliska, neplatí to však u adolescentov, ktorí viac konzumujú druhú 
večeru (takmer 14% adolescentov) 

- proporcia zastúpenia konzumácie teplých a studených večerí je vo všetkých sledovaných  
súboroch detí znázornená graficky s rôznym pomerným zastúpením, 

- negatívnym zistením je signifikantné zníženie počtu detí pravidelne jeden a viackrát 
denne konzumujúcich mlieko a to z 55,35% u detí predškolského veku na 49,84% u detí 
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mladšieho školského veku, na 31,68% u detí staršieho školského veku, až po 30,6% 
v súbore adolescentov, pričom sa znižuje aj porcia dennej dávky z takmer 380 ml 
u predškolákov na 250 ml u detí staršieho školského veku, po 330 ml u adolescentov, 
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- pretrváva veľmi nízka proporcia detí všetkých sledovaných súborov, ktoré pravidelne 
týždenne konzumujú ryby, kým u detí predškolského veku pravidelne konzumovala ryby 
¼ detí súboru, v školskom veku to bolo okolo 18% a u adolescentov 21%, 

- veľmi nepriaznivým zistením je aj to, že s vekom stúpa percento detí ktoré udávali, že 
jedlo si takmer zakaždým dosáľajú a to z 1,76% v predškolskom veku, cez 2,82% 
v mladšom školskom veku a 9,72% v staršom školskom veku po 17,5% v adolescentnom 
veku, nárast je štatisticky vysoko významný (P<0,001), viac si dosáľajú chlapci a deti 
z vidieka, 

- s vekom sa zlepšuje pitný režim, klesá podiel detí, ktoré denne vypijú menej ako 1 l 
tekutín (z 28,2% predškolský vek, cez 16,3% mladší školský vek a 8,6% starší školský 
vek, po 5,8% u adolescentov) a naopak pribúda detí, ktoré denne vypijú viac ako 1,5 l 
tekutín – od 10,4% 2-6 ročné, cez 16,6% 7-10 ročné a  44,3% 11-14 ročné, po 77,6% 
adolescentov), nárast je signifikantný (P<0,001), 

- celkovo za nepriaznivé je možné považovať dennú konzumáciu ovocia, ktorá so 
stúpajúcim vekom klesá. Kým u predškolákov ju udávala viac ako polovica detí súboru 
(60,3%), v školskom veku sa udržala konzumácia na viac ako 55% (mladší školský vek 
55,1%, starší školský vek 56,4%), no v dospievajúcom veku klesla na necelých 43%. 
Významne viac konzumujú denne ovocie dievčatá a deti žijúce na vidieku. Veľkosť 
dennej porcie ani v jednej vekovej skupine nezodpovedá odporúčaniam a pohybuje sa 
v lete od 114g v predškolskom veku po 198g v staršom školskom veku a v zime od 120g 
do 165g, 

- udávaná denná konzumácia zeleniny sa s vekom znižuje z takmer 50 % v predškolskom 
veku, cez 31% v mladšom školskom veku na 41% v staršom školskom veku po 39% 
v adolescentnom veku, významne viac konzumujú denne zeleninu dievčatá vo všetkých 
sledovaných vekových kategóriách a významne viac deti žijúce v meste ako na vidieku. 
Veľkosť porcie je však nedostatočná, dosahuje len 135g v zime a v lete 169g, 

- bol zaznamenaný signifikantný pokles počtu detí denne konzumujúcich celozrnné 
výrobky (cca o 2%) medzi predškolským (21% detí súboru) a mladším školským vekom 
(19% detí súboru) a nárast dennej konzumácie celozrnných výrobkov v súbore detí 
staršieho školského veku takmer na 26% a u adolescentov na 29%, rozdiel medzi 
pohlavím nebol zistený, významne viac konzumujú tieto výrobky deti žijúce v meste, 

- podiel detí udávajúcich dennú konzumáciu doplnkov výživy, typu multivitamínových 
prípravkov, minerálov a pod. sa v školskom veku ustálil- v mladšom školskom veku 
udávalo 9,0% detí a v staršom školskom veku 9,4% detí sledovaného súboru, 
oproti 13,13% udávaných u detí predškolského veku a 12,89% u detí dospievajúceho 
veku, čo je pokles na hladine štatistickej významnosti (P<0,001). Nezmenila sa závislosť 
požívania na type bydliska dieťaťa, významne  viac doplnky výživy konzumujú deti 
z mesta, rozdiely medzi pohlavím neboli zistené, aj keď je naznačený trend so stúpajúcim 
vekom vyššej konzumácie u chlapcov.  
 

Hodnotením 24 hodinového energetického príjmu inventórnou metódou vo vzťahu 
k odporúčaným výživovým dávkam bolo zistené: 
- deti mladšieho a staršieho školského veku aj detí adolescentného veku na rozdiel od detí 

predškolského veku mali v porovnaní s OVD optimálny priemerný príjem energie, 
- vo všetkých sledovaných vekových skupinách bol priemerný príjem bielkovín výrazne 

vyšší ako odporúčaný, 
- priemerný príjem tukov okrem dievčat v skupine detí staršieho školského veku bol 

nadmerný, 
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- priemerný príjem sacharidov bol optimálny u detí predškolského aj mladšieho školského 
veku a nedostatočný u detí staršieho školského veku aj u detí stredoškolského veku, 

- konkrétne prehľady sú uvedené v nasledujúcom grafe 
 

 

 

 

 

 

 

 

- najvyšší priemerný 24 hodinový energetický výdaj bol u detí stredoškolského veku. 
Vekom sa postupne znižuje rozdiel medzi energetickým príjmom a výdajom a u detí 
staršieho školského veku a stredoškolského veku je už prítomná negatívna energetická 
bilancia (so štatisticky významným rozdielom medzi súbormi p<0,05). 

 
- priemerný energetický koeficient má postupne klesajúcu tendenciu v závislosti od 

pribúdajúceho veku do obdobia staršieho školského veku, to znamená, že deti staršieho 
školského veku boli najmenej pohybovo aktívny (so štatisticky významným rozdielom 
medzi súbormi p<0,05), u detí stredoškolského veku sa dostáva na úroveň detí 
predškolského veku, 

- s pribúdajúcim vekom u detí sa postupne skracuje priemerná doba spánku a predlžuje sa 
trvanie sedavých aktivít tak, ako je to uvedené v nasledujúcom grafe. 
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Hodnotením energetického a nutričného príjmu analytickou laboratórnou metódou vo 
vzťahu k odporúčaným výživovým dávkam bolo zistené: 
- priemernú energetickú hodnotu podávanej stravy deťom v zariadeniach spoločného 

stravovania od predškolského až po dorastový vek môžeme na základe laboratórnych 
analýz považovať za primeranú, len s miernymi odchýlkami od odporúčaných 
výživových dávok u detí staršieho školského veku, predovšetkým dievčat,  

- vo všetkých štyroch porovnávaných súboroch detí bolo zistené vysoké prekročenie 
odporúčanej dávky bielkovín, aj po prepočte dohodnutého možného navýšenia 
odporúčanej dávky o 40%. Išlo o prekročenie od 60% po viac ako 100% s rôznymi 
krajovými odlišnosťami. Vysoký príjem bielkovín v strave detí podávanej v zariadeniach 
školského stravovania dosahuje v skupine adolescentov v niektorých prípadoch stanovené 
denné referenčné hodnoty EFSA z roku 2012 a toto je potrebné zobrať na vedomie ako 
varovanie, 

- zvýšený príjem bielkovín sa výrazným spôsobom podieľal aj na nedodržaní 
odporúčaného podielu ostatných hlavných živín na  energetickej hodnote potravy vo 
všetkých  sledovaných súboroch detí, 

- obsah soli vo vzorke stráv v súbore detí všetkých sledovaných  vekových kategórií viac 
násobne (2,5 až 4 a viac) prevyšoval jestvujúce denné odporúčania príjmu. Ak vezmeme 
do úvahy aj udávané stravovacie návyky detí z dotazníkového prieskumu, kde významne 
s vekom stúpa percento detí ktoré udávali, že si zakaždým jedlo dosáľajú – a to z  1,8% 
sledovaného súboru detí predškolského veku cez 2,8% detí mladšieho školského veku, 
9,72% detí staršieho školského veku po 17,05%  detí dospievajúceho veku, je možné 
príjem soli do detského a dospievajúceho organizmu považovať za alarmujúci, 

- analýzou zistené priemerné hodnoty dusičnanov vo všetkých sledovaných súboroch detí 
boli viac násobne nižšie ako povoľuje príslušná legislatíva. Iná je situácia pri 
posudzovaní ADI, hlavne u detí s nízkou priemernou hmotnosťou a stanovených 
mediánových hodnôt dusičnanov, kde plnenie ADI za SR bolo 31% (s rozpätím od 46% 
v Prešovskom kraji po 10% v kraji Žilinskom) a maximálnych hodnôt dusičnanov, kde 
plnenie ADI predstavuje za SR 452% v rozpätí od 50% v Trenčianskom kraji po 452 % 
v Košickom kraji.     
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Hodnotením pohybového režimu, energetického výdaja a energetickej bilancie zistenia 
ukázali: 
- v sledovaných súboroch detí SR pozorujeme so stúpajúcim vekom do 14 rokov 

vzrastajúci podiel detí, ktoré pravidelne počas týždňa navštevujú športový krúžok alebo 
pravidelne trénujú zo 16,4 % v predškolskom veku na  takmer 50 % v mladšom školskom 
veku až po 58% v staršom školskom veku, kým od 15 do 18 rokov sa podiel detí 
pravidelne športujúcich znížil na 49%, súčasne sa predlžuje aj dĺžka trvania aktívneho 
športovania z 22,61 minút/osoba/deň cez 31,20 minút/osoba/deň v mladšom školskom 
veku na 46,32 minút/osoba/deň v staršom školskom veku až po 57,92 minút 
v adolescentnom veku, 

- pravidelným tréningom alebo návštevám športových krúžkov sa viac venujú chlapci ako 
dievčatá a viac deti žijúce v meste ako na vidieku. Boli zistené výrazné krajové 
odlišnosti, 

- pri rekreačnom športovaní sme zaznamenali tiež signifikantný nárast počtu detí 
udávajúcich rekreačné športovanie do 14 rokov veku (od 73,6% v predškolskom veku, 
cez 88,6% v mladšom školskom veku po 89,3% v staršom školskom veku), ale 
u adolescentov evidujeme pokles na 82,21 %, 

- hodnotenie sedavých činností typu denného pozerania televízie ukázalo, že sa stúpajúcim 
vekom sa mierne znižuje percento deti tráviacich čas pozeraním televízie a to od 96% 
v predškolskom veku, cez 98% a 97% v školskom veku po 83% v dospievajúcom veku, 
ale výrazne stúpa celkový čas strávený pozeraním televízie a to z cca 1,5 hodiny 
v predškolskom veku, cez 1,85 hod. a 2,47 hod. v školskom veku po 2,32 hod. 
v adolescentnom veku, viac pozerajú televíziu chlapci ako dievčatá, s výnimkou 
adolescentov,  

- signifikantne sa s vekom zvyšuje podiel detí pracujúcich s PC (od 38% v predškolskom 
veku, cez 75% a 94% v školskom veku po 96% v adolescentnom veku) a predĺžil sa aj 
denný čas práce s PC o viac ako 63 minút (na 132,20 min/osobu/deň u detí 11-14 ročných 
zo 69,13min/osobu u detí 7-10 ročných a z 57,48 min/osobu/deň u detí 2 až 6 ročných 
a u adolescentov sa skrátil na 70,03 minút), 

- významne viac (P<0,001) pracujú na počítači, resp. hrajú sa deti žijúce v meste než na 
vidieku, percentá detí s vekom stúpali v meste zo 42,7% predškolský vek - 78,6% mladší 
školský vek - 95,0% starší školský vek až na 96,9% u adolescentov, kým u detí žijúcich 
na vidieku to bolo 33,3% predškolský vek -73,04% mladší školský vek - 93,1% starší 
školský vek,95,6% dospievajúci vek, štatisticky vysoko významný rozdiel medzi 
pohlavím bol zaznamenaný  v predškolskom a mladšom školskom veku kedy viac 
využívali PC chlapci, kým v staršom školskom veku sa rozdiel medzi pohlavím nezistil, 

- s pribúdajúcim vekom stúpa proporcia detí, ktoré sa denne učia od 17,8% detí 
predškolského veku cez 98% 7-10 ročných detí, 97,5% detí staršieho školského veku, po 
87,3% dospievajúceho veku,  s udávanou dĺžkou doby prípravy u detí školského veku od 
80,7minút (mladší školský vek)  cez 121minút (starší školský vek) po 95,39 minút 
u adolescentov, 

- sumácia sedavých aktivít (pozeranie TV, práca - hranie sa na PC a príprava na 
vyučovanie)  detí jednotlivých vekových kategórií je zvyšujúca sa s vekom a to od 3 
hod.30 minút v predškolskom veku, cez 4 hod. 35 minút v mladšom školskom veku po 7 
hod. 8 minút v staršom školskom veku a 7 ho. 07minút u adolescentov, čo vysoko 
prekračuje denné odporúčania sedavých aktivít pre jednotlivé vekové kategórie, pričom 
maximum sedavých aktivít zaberá deťom sledovaných súborov pozeranie TV 
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Analýza ostatných doplňujúcich zistení z monitoringu stravovacích zvyklostí v časti 
dotýkajúcej  sa rodinného zázemia, antropometrických meraní a hľadaní vzájomných 
závislostí ukázala: 
- s pribúdajúcim vekom detí sa znižuje počet detí žijúcich v úplných rodinách a naopak 

vzrastá proporcia detí žijúcich v neúplných rodinách: 
vek     % detí žijúcich v úplných rodinách  % detí v neúplných 
rodinách 
2-6 ročné  90,42      8,11 
7-10 ročné  87,78      11,84 
11-14 ročné 84,20      15,60 
15 – 18 ročné 77,72      21,83 

- pretrvávajú výrazné krajové rozdiely, mení sa však poradie krajov s deťmi žijúcimi 
v úplnej aj neúplnej rodine, 

- vo vzťahu k typu bydliska je situácia vo všetkých 4-och sledovaných súboroch detí 
porovnateľná, signifikantne viac detí žije v úplnej rodine na vidieku (P<0,001), 

- vo všetkých sledovaných súboroch detí pretrváva najvyššia proporcia detí s jedným 
súrodencom (súbor detí predškolského veku 53,21%, súbor detí mladšieho školského 
veku 52,22% a súbor detí staršieho školského veku 50,33%, súbor adolescentov 49,44%) 
aj keď je naznačený klesajúci trend. Zaznamenávame signifikantný pokles rodín s jedným 
dieťaťom - v súbore detí predškolského veku 28%, súbor detí mladšieho školského veku 
20,74%, súbor detí staršieho školského veku 14,18% a súbor adolescentov 12,44% 
(P<0,001). Zistil sa aj štatisticky významne vyšší podiel rodín detí  s dvoma súrodencami 
(súbor detí predškolského veku 13,67%, súbor detí mladšieho školského veku 17,74%, 
súbor detí staršieho školského veku 21,98% a súbor adolescentov 24,49%, (P<0,001), 

- krajové odlišnosti sú mierne, vo všetkých sledovaných súboroch detí sú najpočetnejšie 
rodiny v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, 

- sledovaná a hodnotená vzdelanostná úroveň rodičov detí sledovaných  súborov sa 
významne nemení, je prevaha rodičov so SŠ vzdelaním s maturitou, významne viac VŠ 
vzdelaných rodičov je žijúcich v mestách a na vidieku významne prevažuje vzdelanie 
rodičov SŠ bez maturity, 

- hodnotenie hmotností súboru detí staršieho školského veku a porovnania so súbormi 
predškolského a mladšieho školského veku podľa percentilov BMI ukázalo zhodu 
v distribúcii detí súborov do hmotnostných kategórií. Zhodne vo všetkých štyroch 
porovnávaných súboroch malo cca 80% detí normálnu hmotnosť, približne 3% detí 
vykazovalo nadmernú chudosť a 7% detí bolo zaradených ako chudých, ďalších 7% detí 
bolo zaradených do kategórie nadhmotnostnej a necelé 3% patrili medzi deti obézne. 

 Uvedené zrejme neodráža reálnu distribúciu hmotnostných kategórií detí o čom svedčia 
rozdielne údaje o proporcii problémových detí pri analýzach podľa stanovených národných 
štandardov, podľa ktorých hmotnostne problémových detí so stúpajúcim vekom mierne 
pribúda – v súbore detí mladšieho školského veku bolo percento detí s nadhmotnosťou 
a obezitou 13,9% a v súbore detí 11-14 ročných 18,2% a v súbore adolescentov to bolo 
necelých 15% 
Pri hodnotení podľa CAP 1991, ktoré zodpovedá v prípade nadhmotnosti kritériám IOTF, 
normálnu hmotnosť vykazovalo len 70% - 75% chlapcov a u dievčat vekom frekvencia 
normálnej hmotnosti narastala zo 74% na 80%. 
Na základe uvedeného je potrebné zvážiť používanie metodík pre hodnotenie obezity 
v detskej populácii, 
- porovnanie hmotnostných kategórií v závislosti na pohlaví detí ukázalo, že vo všetkých 

štyroch sledovaných súboroch je prevaha obéznych dievčat, no signifikantný rozdiel 
nebol potvrdený ani v jednej vekovej skupine detí. Podobné zistenia sú aj v prípade 
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nadhmotnosti detí, kde v mladších vekových skupinách tiež prevažujú dievčatá, no 
v skupine detí staršieho školského a adolescentného veku začínajú prevažovať chlapci, 
ale tiež všetko bez významnosti rozdielu, s výnimkou 12 ročných.. Štatisticky významné 
rozdiely boli pozorované v prípade veľmi chudých a chudých dievčat mladšieho 
školského a dospievajúceho veku (P<0,05), 

-  porovnanie hmotnostných kategórií detí všetkých štyroch sledovaných súborov 
v závislosti na type bydliska ukázalo, že nadhmotnosť majú viac deti z vidieka, štatistická 
významnosť bola potvrdená vo všetkých sledovaných vekových skupinách s výnimkou 
15 – 18 ročných (P<0,001), 

- vo všetkých štyroch porovnávaných súboroch detí bola zaznamenaná vysoká proporcia 
detí obidvoch pohlaví vykazujúcich prehypertenziu a hypertenziu aj s naznačenou 
tendencie zvyšujúceho sa jej podielu s narastajúcim vekom, v niektorých vekových 
kategóriách aj na hladine štatistickej významnosti, 

- signifikantný vzťah bol zistený medzi hodnotami krvného tlaku a indexom BMI 
v obidvoch porovnávaných súboroch detí, 

- v časti súboru 18 ročných bolo zistené vysoké percento detí, ktoré mali zvýšené cieľové 
hodnoty sledovaných lipidových parametrov a glykémie (3,4% detí má vyšší celkový 
cholesterol, 23,13% detí má nižší HDL cholesterol, 2,72% detí má zvýšené TG, takmer 
28% detí má vyššie hodnoty glykémie). 
 

Ad b) 
 V rámci uvedenej priority sa v roku 2014 realizovali prvé dve etapy. V rámci prvej 
etapy bola zmapovaná situácia  v termíne od 7.4.2014 do 22.4.2014 na 10 základných školách 
regiónu – 5 mestských (ZŠ M. Tompu Rimavská Sobota, ZŠ s VJM Tornaľa, ZŠ P. J. 
Šafárika Tornaľa, ZŠ Nábrežie Rimavy a ul. Klokočova Hnúšťa) a 5 vidieckych základných 
škôl (ZŠ s MŠ Muráň, ZŠ s MŠ Hrachovo, ZŠ s MŠ Lubeník, ZŠ Bátka, ZŠ Rimavská Seč). 
Zo získaných údajov na jednotlivých školách bola vytvorená databáza v pripravenej jednotnej 
maske v Microsoft Excel podľa doplnených pokynov k vypĺňaniu masky č.1. 
Podľa zistených údajov sú počty hodín telesnej výchovy za týždeň v súlade so školským 
vzdelávacím programom -  na prvom stupni 4 kontrolovaných ZŠ 2 hod./týždeň  a v 1 ZŠ (ul. 
Klokočova Hnúšťa) 3 hod/týždeň. Na II. stupni kontrolovaných ZŠ boli 3 hod./týždeň na 
dvoch školách (ZŠ s VJM Tornaľa a ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa), v ostatných tiež 2 
hod./týždeň.  
 Zaraďovanie hodín telesnej výchovy  do rozvrhu hodín bolo na I. stupni najčastejšie 
ako 4., 5. a 3.vyučovacej hodiny, na 3 školách však bola na tomto stupni zaradená nevhodne 
ako 1. a 2. vyučovacia hodina (ZŠ ul. Klokočova Hnúšťa, M. Tompu Rim. Sobota, Bátka). Na 
II. stupni nevhodné zaradenie bolo zistené len v jednej ZŠ, kde bola telesná výchova 
vyučovaná v rámci prvej vyučovacej hodiny (ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa), na ostatných školách 
to boli 4., 5., 6. a 7. vyučovacia hodina.  

  Zaraďovanie zdvojených hodín telesnej výchovy  bolo zistené len na jednej škole( ZŠ 
Lubeník) a to u tried VIII. ročníku ako jednej dvojhodinovky z dôvodu deleného vyučovania. 
Na ostatných kontrolovaných ZŠ sa zdvojené TV nezistili. 

  Zaraďovanie ranných 10 – minútových rozcvičiek bolo zistené na dvoch mestských 
ZŠ (ul. Klokočova Hnúšťa a ZŠ s VJM Tornaľa) individuálne v učebniach. Na ostatných 
kontrolovaných školách sa 10 – minútové rozcvičky nerealizujú. Najčastejšie udávaný dôvod 
nerealizovania takýchto pohybových aktivít bolo to, že sa vyučuje podľa školského 
vzdelávacieho programu, že takáto aktivita v dopoludňajších hodinách nie je opodstatnená, 
v triedach nie sú na to podmienky, pre nezáujem žiakov, z dôvodu dochádzania žiakov ale aj 
neudaný dôvod.  
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  Zaraďovanie krátkych telovýchovných chvíľok v triedach sa vykonáva na 9 
kontrolovaných ZŠ, individuálne v triedach podľa uváženia učiteľov, z toho v 2 ZŠ len na 
prvom stupni a občas na druhom stupni (ZŠ Nábr. Rimavy Hnúšťa a ul.Klokočova Hnúšťa) 
a na 1 ZŠ sa takáto pohybová aktivita nerealizuje (ZŠ s MŠ Muráň). 

  Sledovaný celkový počet kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy na 
kontrolovaných ZŠ  bol 92, z toho na prvom stupni ZŠ 76 a na druhom stupni 16. Vo vzťahu 
k celkovému počtu žiakov a prepočte počtu žiakov na jedného učiteľa to predstavuje spolu 
43žiakov/1učiteľ, na I. stupni ZŠ 20žiakov, na II. stupni ZŠ 151 žiakov. 

  Okrem hodín telesnej výchovy majú žiaci možnosť využívať aj iné formy telesnej 
a športovej výchovy organizovanej školou, najčastejšie formou krúžkov alebo nepovinných 
predmetov na siedmych školách jeden deň v týždni,  na 2 školách 2x týždenne (ZŠ Bátka, ZŠ 
Lubeník) a na 1 škole 3x týždenne (ZŠ Nábr. Rimavy Hnúšťa) a to futbal, stolný tenis, 
basketbal, vybíjaná, gymnastika, bedminton, posilňovanie, turistika, tanec, loptové hry, 
športové hry, šport a športové modelárstvo a iné. Priemerná dĺžka trvania v hodinách za 
týždeň je 1,65 a priemerný počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky je na I. stupni 21, na II. 
stupni 34. Krúžky alebo vyučovanie nepovinného predmetu sa realizuje na všetkých 
kontrolovaných školách v športových priestoroch škôl. 

  Pre hodiny telesnej výchovy kontrolované školy využívajú rôzne vnútorné a vonkajšie 
priestory škôl – telocvične, posilňovne, gymnastickú sálu alebo herňu, z vonkajších vlastných 
priestorov sú to ihriská v 8 ZŠ futbalové, v 5 ZŠ basketbalové, v 3 ZŠ volejbalové, v 7 ZŠ 
doskočisko a v 6 ZŠ bežeckú dráhu. 4 kontrolované školy (ZŠ Nábr. Rimavy Hnúšťa, ZŠ ul. 
Klokočova Hnúšťa, ZŠ Lubeník, ZŠ Rim. Seč) využívajú aj iné ako školské priestory a to 
mestskú športovú halu, mestský park a obecné ihriská multifunkčné a futbalové. 

  Pokiaľ sa týka existencie zdravotnej telesnej výchovy na kontrolovaných školách bola 
zistené veľmi nepriaznivá situácia, ani na jednej škole sa nerealizuje, učitelia nemajú 
aprobáciu na zdravotnú TV  a ani na jednej škole nie sú vytvorené podmienky na 
organizovanie nepovinného vyučovania zdravotnej a integrovanej TV. 

 Na kontrolovaných ZŠ boli zaraďované nasledovné prvky: 
 povinné nepovinné zdravotná TV 
Detský aerobik 1 4 - 
Karate 1 - - 
Badminton 4 6 - 
Plávanie 2 2 - 
Korčuľovanie 1 4 - 
Lyžovanie 1 - - 
Sauna - - - 
Iné – vypíš: Loptové hry 4 2 - 
Iné – vypíš: Atletika 2 - - 
Iné – vypíš: Gymnastika 1 1 - 
Iné – vypíš: Tanec 1 - - 

  
 Iné formy pohybovej aktivity realizované pre žiakov kontrolovaných škôl: 

 ročníky počet akcií/školský rok 
Vychádzky Všetky, I. st. 10,2,2,2,3,2,2,2,20,10, 
Branné cvičenia Všetky, II. st 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 
Plavecký výcvik VI, všetky, III. 1,1,1,1,1,1,2,1, 
Škola v prírode III,IV, I. st. 1,1,1,1,1,1x za 2 roky, 
Školské výlety I.,II., všetky 1,2,2,1,1, 2,2,2,9,1, 
Iné  - športové súťaže Všetky,  15,5,3,1,2,1,1,1,15 
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Iné – cvičenia v prírode Všetky 2,1,1,1, 
Iné – vytrvalostný beh Všetky 1,1 
 
 Na základe získaných dotazníkových údajov z druhej etapy projektu bola vytvorená 
databáza v programe EPI DATA od 398 žiakov vybraných škôl a 20 pedagogických 
zamestnancov. Databáza bola v termíne doručená gestorom projektu na RUVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici. 
 
Ad c) : 
Úrazovosť detí sa v sledovanom období hodnotila dotazníkovou metódou v súbore 30 detí vo 
veku  3 – 6 rokov, s pomerným zastúpením pohlavia a bydliska v meste a na vidieku. Do 
databázy boli nahraté údaje z dotazníka o úraze od 30 detí vo veku 3 – 6 rokov ( 17 dievčat 
a 13 chlapcov) a to 15 detí z vidieka (MŠ Hrachovo)   a 15 detí z  mesta (MŠ Revúca).  

Frekvencia počtu úrazov za posledné dva roky sa v našom súbore detí pohybovala od 
0 po 5, pričom najviac detí udávalo (26,7%) jeden úraz, čo je o necelých 8 percent menej ako 
v súbore detí za SR. Lekárske ošetrenie si vyžiadalo 37% úrazov, čo je viac o cca 10% ako 
v súbore detí SR. Pokiaľ ide o závažnosť úrazu, tak u takmer  17% detí súboru išlo o úraz 
stredne ťažký, čo je tiež o takmer  8% viac ako v súbore detí SR. Porovnanie výskytu úrazov 
podľa poranenej časti tela je uvedené v grafe. 

 

 

Analýzou miesta vzniku úrazu udávaného deťmi bolo zistené, že v našom súbore sa 
najčastejšie vyskytovali úrazy doma, na ihrisku a ulici – zhodne v 10%, kým v súbore SR to 
bolo najviac doma – 26,4%. Prehľad o mechanizme udávaných úrazov je uvedený v tabuľke 
1.  

Tabuľka 1: Porovnanie mechanizmu vzniku úrazu medzi súborom detí  R. Sobota a SR, rok 
2014 

Mechanizmus vzniku úrazu Počet detí R.  Sobota Počet detí SR 
abs. % abs. % 

Pád  10 33,3 365 34,2 
Úder(náraz)  12 40,0 122 11,5 
Poranenie ostrým predmetom 0 0,0 33 3,1 
Popálenie, obarenie  6 20,0 29 2,7 
Poranenie elektr. prúdom 0 0,0 2 0,2 
Uhryznutie  0 0,0 1 0,1 
Žiadny 2 6,7 556 52,2 
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4. PPLaT: 
 
a.   Zabezpečenie výkonu ŠZD na rizikových pracoviskách. Hodnotenie zdravotných rizík   

z práce. Vedenie databáz údajov. 
b. 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. 

c.  Vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov v podpore a ochrane zdravia pri práci. 
 

Ad a): 
Na 44 evidovaných pracoviskách bol u 42 vykonaný v  roku 2014 ŠZD.  
Spoločnosti Reisner &Wolff Slovensko s.r.o., B. Štiavnica, prevádzka Hnúšťa bola uložená 
pokuta - v roku 2013 sa zahájilo konanie a v roku 2014 bola rozhodnutím zo dňa 16.1.2014 
sankcia uložená.  Jednalo sa o uloženie sankcie za nepredloženie návrhu na vyhlásenie 
rizikových prác vo výške 1.659 €. 
Ďalej boli uložené sankcie spoločnostiam: 
-GND Plast, s.r.o. Včelince – pokuta 165,-€ za nepredloženie návrhu na uvedenie priestorov 
do prevádzky 
-DREVOX MJ, s.r.o., Veľké Teriakovce – pokuta 165,-€ za nepredloženie návrhu na 
uvedenie priestorov do prevádzky 
-GRAVPLAST, s.r.o., Rimavská Sobota – pokuta 600,-€ - za neposúdenie rizika 
a nepredloženie návrhu na vyhlásenie rizikových prác po zmene v prevádzkovaní. 
-I.P.A. - Kovovýroba, s.r.o., Rimavská Sobota, prevádzka Tornaľa – pokuta 200,- € za 
nepredloženie návrhu na vyhlásenie rizikových prác. 
Evidencia rizikových pracovísk sa vykonáva v novom programovom systéme triedenia rizík 
ASTR.  
Z evidovaných subjektov sa u 12 vykonala objektivizácia faktorov práce. Posúdenie rizík 
z expozície zamestnancov faktorom pracovného prostredia bolo vykonané u  14 subjektov 
s rizikovými pracoviskami, ktorí zároveň vykonali aj posúdenie rizík, resp. aktualizovali 
posudky o riziku a schválené boli prevádzkové poriadky.  
 
Ad b): 
V  roku 2014 bolo prešetrených 26 podozrení na profesionálne ochorenie, z ktorých sa v 15 
prípadoch jednalo o položky 28+29, v 4 o položku 38, vo 4 o položku  29,  v jednom 
o položky 28+29+38, 26 a  24.  
Z prešetrených 26 suspektných profesionálnych ochorení v 12 prípadoch zamestnanci 
pracovali na rizikových pracoviskách – faktory hluk, vibrácie a fyzická záťaž. Z prešetrených 
bolo doteraz priznaných 10 ochorení (z toho 7 na rizikových pracoviskách) z toho 6 ochorení 
s položkami 28,  2 s položkou 29, 1 s položkou 26 a 1 s položkou 24. Ochorenia boli v roku 
2014 priznané v spoločnostiach SMZ, a.s. Jelšava, SLOVMAG, a.s. Lubeník, GENES, a.s. 
Hnúšťa-Mútnik, DD Škovránok v Hnúšti, YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o. 
Rimavská Sobota – prevádzka v Hnúšti, Lesy SR, š.p.  Odštepný závod Revúca. Opatrenia 
boli realizované v zmysle výkonu lekárskych preventívnych prehliadok, v spoločnosti YURA 
ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o. bolo vykonané hodnotenie fyzickej záťaže v profesii, 
v ktorej bola šetrená choroba z povolania a rieši sa hodnotenie fyzickej záťaže aj pre ostatné 
profesie, v spoločnosti SLOVMAG, a.s. sme pristúpili k vyhláseniu rizikových prác pre faktor 
fyzická záťaž z vlastného podnetu – v riešení. V 6 prípadoch boli hlásené profesionálne 
ochorenia z prípadov prešetrených v rokoch 2012 a 2013. V jednom prípade bolo hlásené 
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profesionálne ochorenie u SZČO v okrese Rimavská Sobota bez prešetrenia orgánom 
verejného zdravotníctva. 
Výkon LPP vo vzťahu k práci bol skontrolovaný u 644 zamestnancov vykonávajúcich 
rizikové práce. 
 
Ad c): 
Zamestnanci RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote realizovali  457 individuálnych 
konzultácií pre zamestnávateľov. Okrem individuálneho poradenstva bolo realizované 
skupinové poradenstvo a prednášky pre zamestnancov v rozsahu ako je uvedené 
v nasledovnej tabuľke: 
 

Dátum Aktivita /názov Miesto konania Počet 
edukovaných

17.01.2014 Ochrana zdravia zamestnancov činných 
v chemickej ochrane rastlín  

Rimavské  
Janovce 57 

04.03.2014 Veľký Blh 46 
29.05.2014 Riziká pri práci s bremenami, fyzická 

záťaž pri práci Lubeník 12 

25.06.2014 VI. ročník „AZBESTÁROV“ Obručná 71 

16.10.2014 Vedecko pracovná schôdza v RS RS 50 

27.10.2014 Školenie k novele zákona č. 355/2007 
Z.z. SMZ a.s. Jelšava  36 

20.11.2014 

Odborný seminár k novelizácii zákona 
č. 355/2007 Z.z. v spolupráci s 
Regionálnou asociáciou súkromných 
lekárov v Revúcej 

v reštaurácii 
Harmónia v 

Revúcej 
22 

04.12.2014 Odborný seminár k novelizácii zákona 
č. 355/2007 Z.z.  

v SLOVMAG a.s. 
Lubeník 20 

 
 V rámci odborných seminárov realizovaných na RÚVZ v Rimavskej Sobote sme 
realizovali 3 prednášky. 

5.  EPID: 
 
a. Zabezpečenie národného imunizačného programu SR. 
b. Surveillance prenosných ochorení. 
c.   Zvyšovanie zdravotného povedomia v okalitách s nízkym hygienickým štandardom. 
 
Ad a): 
V  roku 2014 sa pri vykonávaní a kontrole očkovania postupovalo v súlade s očkovacím 
kalendárom na rok 2014 pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek 
platný od 1.1.2014, ktorý bol vypracovaný ÚVZ SR v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z.z. a 
§ 5 až § 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 
a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 544/2011 Z.z.. V súlade s novelizáciou 
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predmetnej vyhlášky bolo od 1.1.2012 zrušené povinné pravidelné očkovanie novorodencov 
proti tuberkulóze.  

Kontrola povinného očkovania detskej populácie v okresoch Rimavská Sobota 
a Revúca sa uskutočnila v mesiaci september 2014 a bola vykonaná v zmysle usmernenia 
hlavného hygienika SR zo dňa 27.06.2014 pod značkou OE/527/2014, RZ-139652014 za 
obdobie od 1.9.2013 do 31.8.2014.  

Zaočkovanosť detskej populácie v rámci povinného očkovania v okrese Rimavská Sobota 
(17 obvodov) a Revúca (12 obvodov) v sledovanom období neklesla pod 95%. Pri 
jednotlivých druhoch očkovania sa  zaočkovanosť pohybovala v okrese Rimavská Sobota 
v rozpätí od 97,34 - 100% a v okrese Revúca v rozpätí od 96,97 - 100%. Z iných druhov 
očkovania u detí do 15 rokov života bolo najviac detí zaočkovaných proti sezónnej chrípke 
(v okrese Rimavská Sobota - 593, v okrese Revúca – 190). V okrese Rimavská Sobota sme 
zaznamenali 70,90% zaočkovanosť pri očkovaní proti sezónnej chrípke u osôb umiestnených 
v zariadeniach sociálnych služieb a 79,19% bolo vakcinovaných v rovnakých zariadeniach v 
okrese Revúca. 
Výskyt ochorení v populácii, ktoré podliehajú povinnému očkovaniu  
V roku 2014 sme zaznamenali 19 prípadov nosičstva VH B pod č. dg. Z 22.5 (11 prípadov 
v okrese Rimavská Sobota a 8 prípadov v okrese Revúca). V sledovanom období bolo 
hlásených aj 44 laboratórne potvrdených ochorení na pertussis (6 ochorení v okrese Rimavská 
Sobota a 38 ochorení v okrese Revúca - z toho jedno úmrtie neočkovaného 1,5 mesačného 
dieťaťa). V súvislosti s dg. tuberkulózy bolo hlásených 7 prípadov,  z toho pod dg. A 15.0 – 5 
ochorení (1 v okrese Rimavská Sobota a 4 v okrese Revúca), s dg. A15.3 – 1 ochorenie 
v okrese Revúca a dg. A16.2 bola zaznamenaná v jednom prípade z okresu Rimavská Sobota. 
V rámci aktivít Európskeho imunizačného týždňa   
Na  základe listu ÚVZ SR č. OE/149/2014, RZ - 9093/2014 zo dňa 30.4.2014 sa uskutočnili  
aktivity Európskeho imunizačného týždňa za Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Rimavskej Sobote. V dňoch 22.4. – 26.4.2014 odborní zamestnanci oddelenia 
epidemiológie nášho RÚVZ vykonali nasledovné aktivity: 
1. Článok o efektívnosti očkovania uverejnený pre laickú verejnosť v 1 regionálnom 

slovenskom týždenníku v okrese Revúca. 
2. Článok o efektívnosti očkovania pre zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť 

uverejnený na webových stránkach RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote a 2 
regionálnych informačných serveroch.   

3. Poskytnutie  informácií  o  rôznych  druhoch  očkovania  formou  letákov pre rómske  
komunity:  (očkovanie   proti   vírusovej  hepatitíde  typu  A, povinné očkovanie v SR). 

4. 2 prednášky pre zdravotníckych pracovníkov s aktuálnou tematikou zameranou aj na 
význam očkovania.   

5. Nástenka  s  témami:  očkovanie   proti  chrípke,  vírusovej  hepatitíde typu  A, B  a  
kliešťovej encefalitíde umiestnená na RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote. 

6. V rámci vakcinačnej poradne poskytnutie informácie zdravotníckym pracovníkom (30x) 
a laickej verejnosti (35x) v súvislosti s povinným očkovaním v SR a o možnostiach 
vakcinácie pred  cestou do zahraničia.  

Od 1.1.2012 bola na RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote zriadená Poradňa očkovania  
(ordinačné hodiny - každý štvrtok od 10,00 do 14,30 hod.) 
V rámci vakcinačnej poradne sa poskytovali informácie v roku 2014 : zdravotníckym 

pracovníkom aj  
laickej verejnosti.  
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Ad b): 
Od 1.10.2006 je celoplošne zavedený nový epidemiologický informačný portál zameraný na 
monitorovanie výskytu prenosných ochorení podliehajúcich hláseniu - EPIS (od júla do 
30.9.2006 prebiehala skúšobná prevádzka na vybraných RÚVZ v SR, ktorej sa zúčastnil aj 
náš RÚVZ v Rimavskej Sobote). Od začiatku roku 2007 sa monitoruje výskyt všetkých 
prenosných ochorení, vrátane pravidelného týždenného hlásenia akútnych respiračných 
a chrípke podobných ochorení, nozokomiálnych nákaz ako aj mimoriadne epidemiologické 
situácie len prostredníctvom uvedeného nového informačného programu.  
Dlhodobé trendy výskytu hlásených prenosných ochorení podľa jednotlivých diagnóz sa 
spracúvajú formou výročných správ osobitne za okresy Rimavská Sobota a Revúca.  
Prenosné ochorenia, ktoré podliehajú hláseniu v zmysle platnej legislatívy v SR boli 
monitorované priebežne cestou portálu epidemiologického informačného systému EPIS 
s mesačnou analýzou, v súlade s diagnostickými možnosťami v oblasti patogénnych 
mikroorganizmov v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. V roku 2014 bolo celkovo 
hlásených 715 prenosných ochorení z okresu Rimavská Sobota a 367 z okresu Revúca.  
Importované nákazy prostredníctvom prisťahovalcov a zvyšujúcim sa cestovným ruchom, ako 
ani ochorenia vyvolané novými alebo „staronovými“ patogénnymi mikroorganizmami 
v sledovanom ročnom období  neboli hlásené.  
Informovanosť zameraná na „individuálnu“ prevenciu obyvateľov okresov Rimavská Sobota 
a Revúca v oblasti prenosných ochorení je zabezpečená prostredníctvom odborných 
zamestnancov oddelenia epidemiológie pri vyšetrovaní jednotlivých prípadov v ohnisku 
nákazy telefonicky alebo priamo v teréne. 
 
Ad c): 
Informovanie o zdravotne dôležitých skutočnostiach vzhľadom na predchádzanie vzniku a 
šíreniu prenosných ochorení v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom zo spádových 
oblastí okresov Rimavská Sobota a Revúca sa zabezpečuje v rámci epidemiologického 
vyšetrovania v ohniskách nákazy v súvislosti s hlásenými prenosnými ochoreniami, vrátane 
kontroly dodržiavania karanténnych opatrení nariadených v ohniskách nákazy orgánom na 
ochranu zdravia, v rámci poradne zdravia zriadenej na našom regionálnom úrade, pri 
imunizácii obyvateľstva a pri poskytovaní ďalších odborných konzultácií. Zvyšovanie 
zdravotného povedomia v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom sa zabezpečuje aj 
v spolupráci s rómskymi asistentami z obecných úradov okresu Rimavská Sobota a Revúca. 
Poradenská činnosť ako aj iné odborné konzultácie boli poskytnuté viacerými formami -  
telefonicky, elektronicky aj osobne.   

6. PZaPC: 
 
a. Primárna prevencia kardiometabolických rizík u klientov v poradni zdravia. 
b. Zdravotnovýchovné intervencie populačných skupinách regiónu. 
c. Register cievnych ochorení mozgu a intervencia v rodinách chorých. 

 
Ad a): 
Realizuje sa v rámci činnosti poradne zdravia. Za hodnotené obdobie bolo poskytnuté 
individuálne poradenstvo osobám v riziku kardiometabolických ochorení. Konkrétne sa 
prvýkrát vyšetrilo 53 klientov a 57 klientov, ktorí navštívili poradňu zdravia opakovane. 
Celkom bolo vykonaných 420 biochemických vyšetrení a 732 vyšetrení funkčných 
a antropometrických (z toho bolo vykonaných 672 vyšetrení v PZ a 60 vyšetrení spirometrom 
a smokerlyzerom v rámci výjazdu PZ).  
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Ad b): 
Zdravotno výchovné intervencie sa realizujú všetkými oddeleniami RUVZ k aktuálnym 
zdravotno-hygienickým problémom, Svetovým dňom WHO a pod., hlavne formou 
príspevkov do rôznych druhov médií, prednáškami, besedami a pri intervenčných aktivitách 
výjazdov poradne zdravia, prípadne iné.  

Celkom bolo uverejnených príspevkov  v printových a elektronických médiách na 
regionálnej alebo celoštátnej úrovni  15 (vývoj chorobnosti na chrípku a chrípke podobných 
ochorení pre portál rimava.sk, prehľad chorobnosti na ARO, portál rimava.sk, kúpalisko 
Tornaľa –rozhovor pre slovenský rozhlas, zhodnocovanie plastov - pre portál rimava sk., 
svetový deň vody- rimava.sk, gemerland, význam povinného očkovania – rimava.sk, 
očkovanie a jeho význam – internetové noviny Revúca, zhodnocovanie odpadových plastov – 
rádio Regina, kúpacia sezóna 2014-rimava.sk, priebeh LTS – rimava.sk, deň ústneho zdravia 
– portál ruvz rs, deň srdca – portál ruvz rs, osteoporóza a možnosti prevencie – rimava.sk., čo 
je osteoporóza - portál ruvzrs., upratovanie škôl a predškolských zariadení- vydavateľstvo 
RAABE,  28 prednášok pre rôzne populačné a profesijné skupiny obyvateľstva regiónu 
(Prevencia fajčenia pre žiakov ZŠ Komenského v Revúcej, pre deti detského domova 
v Jesenskom, Prevencia osteoporózy pre zamestnancov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
v Rimavskej Sobote, Možnosti prevencie osteoporózy pre zamestnancov a klientov Domova 
dôchodcov v Tornali, Metabolický syndróm u klientov PZ, Mimoriadne kontroly ubytovacích 
zariadení a Mimoriadne kontroly telovýchovných zariadení škôl v rámci  odborného 
vzdelávania zdravotníckych zamestnancov, Výživa a alimentárne ochorenia pre zamestnancov 
Taurisu, Výsledky monitoringu stravovacích zvyklostí detí v rámci celoštátnej konferencie 
Výživa – hodnotenie rizika, Efektivita činnosti PZ na Obezitologických dňoch, Monitoring 
stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí SR na konferencii Chronických 
neinfekčných ochorení, Hodnotenie príjmu jódu potravou u detí SR v rámci konferencie 
Životné podmienky a zdravie, ďalej 9 prednášok realizovalo odd.PPLaT zameraných na 
ochranu zdravia pri práci, 6 prednášok pripravilo odd. epidemiológie a boli zamerané na 
prevenciu očkovania a prenosných ochorení a 1 odd. HŽPaZ. V spolupráci s regionálnou 
pobočkou Slovenského červeného kríža boli realizované 4 vzdelávacie aktivity zamerané na 
ochranu zdravia a prevenciu infekčných ochorení v rámci zabezpečenia odborného 
vzdelávania 80 opatrovateľov. Časť zdravotno – výchovných aktivít bola zameraná aj na 92 
klientov v rámci 5-tich výjazdov Poradne zdravia, ktoré boli 3x v Tesco Rimavská Sobota, 1x 
Domov dôchodcov Tornaľa a 1x pre firmu Heineken v Rimavskej Sobote. 

 
Ad c):  

Od roku 1995 sa priebežne  vytvára databáza chorých hospitalizovaných na vybrané 
diagnózy cievnych ochorení mozgu z prepúšťacích správ hospitalizovaných pacientov 
v produktívnom a poproduktívnom veku.  

Sleduje sa celková chorobnosť a chorobnosť v definovanom veku (u mužov do 54 
rokov veku a u žien do 59 rokov veku) a hodnotia sa základné trendy. Prehľad je uvedený 
v nasledujúcich grafoch: 
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Odd. HŽPaZ „Zhodnotenie problematiky služieb v zariadeniach poskytujúcich 
vodorelaxačné a vodoliečebné procedúry“, cieľom ktorej bolo overenie podmienok prevádzky 
zariadení poskytujúcich vodorelaxačné a vodoliečebné procedúry so zameraním na kvalitu 
vody vo vodnom kúpeli.  
 

V rámci plnenia prioritnej úlohy sme sa zamerali na zariadenia v okrese Rožňava, 
poskytujúce služby verejnosti, ktoré celoročne prevádzkujú bazény s recirkuláciou s objemom 
do 10 m3 a na prevádzky sáun, v ktorých sa na ochladzovanie tela využívajú ochladzovacie 
bazény.  

Zamestnancami oddelenia bolo odobratých 5 vzoriek vôd z bazénov s recirkuláciou  
s objemom do 10 m3 ( vírivky ) v 3-och zariadeniach poskytujúcich služby verejnosti a 2 
vzorky vody z ochladzovacieho bazénu sauny. Laboratórnou analýzou všetkých odobratých 
vzoriek bol preukázaný nesúlad s požiadavkami ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 
308/2012 Z.z. – v 3-och vzorkách boli prekročené medzné hodnoty mikrobiologických 
ukazovateľov, v 3-och vzorkách boli prekročené medzné hodnoty chemických ukazovateľov, 
v 1-ej vzorke boli prekročené hodnoty mikrobiologických a chemických ukazovateľov 
súčasne.  

Prevádzkovateľom predmetných 3 zariadení bol zápisnične uložený zákaz kúpania vo 
vode, ktorá nespĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku. Zákaz bol 
prevádzkovateľmi akceptovaný. Po realizácii nápravných opatrení bol akreditovaným 
skúšobným laboratóriom, na základe požiadaviek prevádzkovateľov, vykonaný odber 
a analýza vzoriek z predmetných bazénov a tunajšiemu úradu predložený doklad 
o vyhovujúcej kvalite vody v bazénoch. Za porušenie povinnosti ustanovenej zákonom č. 
355/2007 Z.z. zo strany kontrolovaných subjektov boli tunajším úradom uložené 3 pokuty 
v celkovej sume 465 eur, ktoré boli prevádzkovateľmi uhradené.     

Prevádzkovateľovi 1-ého zariadenia wellness boli na základe výsledkov analýz 
vzoriek vôd odobratých z vírivého bazénu ( prekročená medzná hodnota chemických 
ukazovateľov CHSKMn a voľný chlór ) zápisnične nariadené opatrenia na zabezpečenie 
kvality vody v bazéne v súlade s požiadavkami ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 
Z.z.. Po realizácii nápravných opatrení bol akreditovaným skúšobným laboratóriom, na 
základe požiadavky prevádzkovateľa, vykonaný odber a analýza vzorky z predmetného 
bazénu a tunajšiemu úradu predložený doklad o vyhovujúcej kvalite vody v bazéne. 

Vzhľadom na zistené nedostatky budeme v tejto úlohe pokračovať i v roku 2015. 
 
Odd. PPLaT „Prieskum pracovných podmienok v zariadeniach vykonávajúcich finančné 
a poisťovacie činnosti“. 
 Plnenie úlohy nadväzovalo na prieskum realizovaný v predošlom období v SLSP 
Rožňava, VÚB Rožňava, Prima Banka Rožňava. V  roku 2014 bola realizovaný prieskum 
v Tatrabanka a.s. prevádzka Rožňava, OTP Banka Slovensko, a.s. prevádzka Rožňava, 
Československá obchodná banka a.s. prevádzka Rožňava a UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s. prevádzka Rožňava. Prieskum bol zameraný na plnenie povinností 
zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravých pracovných podmienok a  vyhodnotenie plnenia 
opatrení na ich optimalizáciu na základe subjektívneho hodnotenia pracovných podmienok 
a pracovného prostredia zamestnancami.  
 Pre zistenie účinnosti opatrení vykonaných zamestnávateľom pre zabezpečenie 
pracovnej pohody sme použili dotazníkové šetrenie. Boli aplikované nasledovné dotazníky: 
1. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy 
zamestnancov na záťaž 
2.  Dotazník zrakových ťažkostí počas práce a po ukončení práce 
3.  Dotazník – aplikovanie ergonomických zásad pri práci so zobrazovacími jednotkami 
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4.  Dotazník informovanosti zamestnancov  (zobrazovacie jednotky) 
 
V rámci vnímania aplikovania ergonomických zásad pri práci so zobrazovacou jednotkou 
všetci zamestnanci jednotlivých prevádzok hodnotili zabezpečenie podmienok ako 
vyhovujúce.   
 Z výsledkov hodnotenia  dotazníkov informovanosti zamestnancov so zameraním na 
prácu so zobrazovacou jednotkou vyplýva, že informácie o vplyve práce a pracovných 
podmienok na zdravie získavajú zamestnanci od zamestnávateľa, v rámci školení a z médií. 
Zamestnanci nie sú dostatočne informovaní o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík 
vyplývajúcich z pracovných podmienok. Nie je možné  vylúčiť  význam psychickej pracovnej 
záťaže ako faktora práce, ktorý  môže znamenať  dočasné ovplyvnenie pracovnej pohody a  
výkonnosti zamestnanca.  Ako subjektívne vnímaný významný ukazovateľ sa javí vysoká 
zodpovednosť súvisiaca s prácou a časová tieseň pri práci. 
 Zamestnanci hodnotia zrakovú únavu pri práci len ako občas sa vyskytujúcu zrakovú 
ťažkosť. 
Uvádzané zrakové  ťažkosti ako slzenie očí, sčervenanie očí, tlak v očiach, pocit zníženej 
citlivosti zraku spravidla zmiznú do 2 až 6 hodín po ukončení práce so zobrazovacou 
jednotkou. Ako čiastočne významný faktor je hodnotený pocit nepohody z práce pri umelom 
osvetlení ( ČSOB ). Vykonávaná pracovná činnosť môže byť dôvodom pocitu celkovej únavy 
a malátnosti s pretrvávaním aj po ukončení pracovného procesu. 

Zistené nedostatky boli prerokované so zamestnávateľmi a boli prijaté opatrenia na 
optimalizáciu pracovnej pohody. 

 
Odd. HVBPaKV  „Zefektívnenie výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly 
potravín v zariadeniach spoločného stravovania v regióne Rožňava“ 

 V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v 367 
evidovaných zariadeniach spoločného stravovania bolo vykonaných 319 kontrol, čo 
predstavuje zvýšený počet kontrol oproti plánovaným kontrolám v roku 2014 o 129 kontrol.    
 V zariadeniach spoločného stravovania, v ktorých bolo zistené porušenie platných 
právnych predpisov - hygienický nedostatky, boli prijaté postupy na zabezpečenie efektívneho 
fungovania služieb úradnej kontroly s cieľom znižovať a eliminovať zistené nedostatky – 
nezhody a z nich vyplývajúce riziká. Zistené porušenia platných právnych predpisov 
v zariadeniach spoločného stravovania boli okamžite prerokované s prevádzkovateľmi 
zariadení a prijaté písomné vyjadrenia kontrolovaných subjektov v zápisnici, o spôsobe 
a termíne odstránenia zistených nedostatkov. Na základe prijatých opatrení boli vykonané 
opakované kontroly pri ktorých bolo zistené, že hygienické nedostatky boli v stanovenom 
termíne aj odstránené.  
 Za porušenie povinností ustanovených v zákone č. 355/2007 Z.z. boli uložené dve 
pokuty v blokovom konaní v  sume 66 € (nepreukázanie sa dokladom o odbornej spôsobilosti 
na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti) a za porušenie povinností ustanovených 
v zákone č. 152/1995 Z.z. bolo uložených 13 blokových pokút v sume 1183 € (porušenie 
povinností a požiadaviek na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a ich umiestnenia 
na trh ).   
 
Odd. epidemiológie „Vypracovanie imunologického prehľadu - zistenie pretrvávania 
protilátok voči vybraným nákazám: čierny kašeľ, zápal príušných žliaz, záškrt, osýpky, 
ružienka, žltačka typ B.“ 
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Úloha by bola realizovateľná len v úzkej spolupráci s praktickými lekármi pre deti 
a dospelých a s mikrobiologickým laboratóriom. 
 Na zabezpečenie plnenia úlohy bol potrebný aj  jednorázový injekčný materiál, 
skúmavky na vzorky krvi, centrifúga, sterilné mikroskúmavky určené na jednotlivé markery. 
Tieto materiály sme nemali k dispozícii a z toho dôvodu sme nemohli požiadať praktických 
lekárov o odbery pre imunologické prehľady. 

Z mikrobiologického laboratória v Rožňave  sme mali k dispozícii výsledky nasledujúcich 
vyšetrení:  

Anti Bordetella pertussis IgG –  47 vzoriek ( 19 mužov, 28 žien ), negativita zistená v 40 
vzorkách, pozitivita v 7. Vyšetrenia podľa veku :  0 – 5 roč. 10x ( všetky negat. ), 5 – 14 roč. 
7x ( 3 negat.,  4 pozit. ), 15 – 19 roč. 9x ( všetky negat. ), nad 20 rokov 21x  ( 18x negat., 3x 
pozit. ).  
Očkovanie zistené v 24  prípadoch – kompletné vzhľadom na vek.     

Anti Parotitis IgG – 4 vzorky vyšetrované v rámci diferenciálnej dg.. Pozitivita zistená v 3 
prípadoch, z toho v jenom prípade po ochorení ( r. nar. 1947 ) a v 2 prípadoch po očkovaní. 
V jednom prípade výsledok hraničný, dieťa nar. v roku 2005, očkovanie nezistené. 
U všetkých vyšetrené aj anti Parotitis IgM – negat.. 

Anti Rubeola IgG – 64 vzoriek ( 63x ženy, 1x muž ). V 52 prípadoch sa jednalo o skríningové 
vyšetrenie počas gravidity. V 3 prípadoch výsledok negat. – 1x dieťa ešte neočkované  ( nar. 
4.11.2013, odber 30.1.2014 ), 1x očkované riadne ( nar. 7.12.2006. očkov. 4.6.2008 ) a 1x 
očkovanie nezistené ( r. nar. 1983 ). 

Poskytnúť nami požadované údaje ( dátum nar.,  pohlavie, druh laboratórneho vyšetrovania, 
meno odoberajúceho lekára ) bolo pre laboratórneho pracovníka časovo náročné, z dôvodu že 
nemal k tomu prispôsobené počítačové programy. 

Na presné zhodnotenie výsledkov sú potrebné aj údaje o očkovaní. Tieto údaje sa zisťovali 
ťažko, nakoľko z laboratória sme mali k dispozícii len údaj o  lekárovi odoberajúcom  
materiál ( napr. z lôžkových odd., gynekologických a iných odborných ambulancií ), len 
v ojedinelých prípadoch o ošetrujúcom lekárovi. 

Prioritu nemožno relevantne vyhodnotiť z dôvodu nedostatku vyšetrovaných vzoriek 
v laboratóriu vzhľadom k tomu, že praktickí lekári požadovali vyššie uvedené serologické 
vyšetrenia len v ojedinelých prípadoch ( skríningové vyšetrenia a diferenciálna dg. ). 

  
Odd. HDaM  „Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných  škôl; 
využitie hodín TV“  

Cieľom bolo zabezpečiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí primeranú úroveň fyzickej 
aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu. Odborne 
zdôvodniť potrebu minimálne 30 minútovej pohybovej aktivity denne pre všetkých žiakov 
v školách v súlade s Globálnou stratégiou WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, 
v súlade s jednou z 12 koncepcií redukcie a prevencie nadváhy a obezity u detí a mládeže  
Európskeho informačného systému životného prostredia a zdravia a v súlade s Národným 
programom prevencie obezity. 

V termíne od 7.4.2014 do 22.4.2014 boli vykonané mimoriadne cielené kontroly na 
nasledujúcich 10 základných školách v okrese Rožňava ( 5 mestských a 5 vidieckych 
základných škôl ): 
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  1, Základná škola, Zakarpatská 12, Rožňava 
  2, Základná škola, Pionierov 1, Rožňava 
  3, Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 
  4, Základná škola Z. Fábryho, Komenského 5, Rožňava 
  5, Základná škola E. Ruffinyho, Zimná 190, Dobšiná 
  6, Základná škola, Pokroková 198, Krásnohorské Podhradie 
  7, Základná škola s materskou školou, Letná 14, Nižná Slaná 
  8, Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma 
  9, Základná škola s materskou školou, Berzehorská 154, Brzotín 
10, Základná škola, Gemerská 1, Plešivec 

Kontroly boli zamerané na: 

1.)  počty hodín TV a ich zaraďovanie do rozvrhu, prípadne zdvojené hodiny TV 
2.)  zaraďovanie ranných rozcvičiek a telovýchovných chvíľok v triedach 
3.)  počet kvalifikovaných učiteľov TV a počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa 
4.)  iné možnosti telesnej a športovej výchovy organizované školou 
5.)  definovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia určených na výučbu TV 
6.)  zdravotná / liečebná TV na školách 
7.)  vytváranie podmienok na organizovanie nepovinného vyučovania zdravotnej a 
      integrovanej TV 
8.)  iné formy pohybovej aktivity realizované školou 
 
1, Na jednotlivých školách sú najčastejšie sa vyskytujúce hodnoty (modusy) zaradených 
hodín TV do rozvrhu aj ako 2 resp. 3 hodina v rozvrhu, nakoľko obsadenosť telocviční je 
maximálne využívaná. Zdvojené hodiny sa na jednotlivých školách nevyskytujú, jedine 
v prípadoch, ak majú školy zriadené športové triedy a v rámci tohto vyučovacieho procesu 
majú zavedené zdvojené hodiny športovej prípravy. 

2, Zaraďovanie ranných rozcvičiek sa osvedčilo len na I. stupni ZŠ, sú organizované 
individuálne v triedach. U vyšších ročníkov sa tieto ranné rozcvičky nevyužívajú a 
nepreferujú. V mnohých prípadoch, pri snahe tieto zaviesť, stúpla absencia žiakov 
v úvodných minútach prvej vyučovacej hodiny. Telovýchovné chvíľky sú tiež zaraďované len 
na I. stupni vyučovania na základných školách v réžii jednotlivých triednych učiteľov. 

3, Na základných školách v okrese, ktoré boli zahrnuté do monitoringu, je dostatočný počet 
kvalifikovaných učiteľov TV a zodpovedajúci počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa. 

4, Iné možnosti telesnej a športovej výchovy organizované školou sú na jednotlivých školách 
zavedené a medzi žiakmi obľúbené. Najčastejšie krúžky, organizované školou, sú: futbal, 
basketbal, floorbal, volejbal, športový krúžok, loptové hry, karate, taekwondo, stolný tenis, 
turistický krúžok, zumba, latino dance, streľba, lukostreľba, tanečný krúžok, lezenie na 
umelej stene. Každý krúžok trvá 2 hodiny, výnimkou je turistický krúžok organizovaný 
obyčajne v sobotu.  

5, Definovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia určených na výučbu TV: 
Mnohé základné školy v okrese majú k dispozícii multifunkčné ihrisko, resp. iný druh 
vonkajšej športovej plochy. Vnútorné telovýchovné plochy sú spravidla po rekonštrukcii 
a plnia svoj účel. V ojedinelých prípadoch majú školy k dispozícii aj tzv. malú telocvičňu, 
resp. gymnastickú miestnosť a ojedinele aj posilňovňu. 

6, Zdravotná/liečebná TV na školách v našom okrese nie je zavedená. Žiaci sú čiastočne, resp. 
úplne oslobodení od telesnej výchovy na základe odporúčania zmluvného lekára. Čiastočné 
oslobodení žiaci sa integrovane zúčastňujú hodín TV, pričom vyučujúci dohliada na ich 
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zdravotný stav a možnosti. V mnohých prípadoch sú vyučujúci TV spôsobilí vykonávať 
liečebnú TV. 

7, Podmienky na organizovanie nepovinného vyučovania zdravotnej a integrovanej TV na 
školách by boli vytvorené priestorovo aj spôsobilým pedagogickým pracovníkom, avšak 
počty žiakov nie sú natoľko rozsiahle, aby sa takého hodiny mohli zaviesť do pedagogického 
procesu. 
8, Iné formy pohybovej aktivity realizované školami: vychádzky, branné cvičenia, plavecký 
výcvik, škola v prírode, školské výlety, turistika, korčuľovanie, lyžiarsky výcvik. 
 
V druhom polroku 2014 v školách, ktoré boli vybraté pre plnenie mimoriadnej úlohy HH SR 
a v ktorých boli získané údaje o organizovaní povinných i nepovinných TV aktivít 
organizovaných školou, t. j. na každej vybratej škole, kde bol vyplnený dotazník 
„Pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na základných školách“, sa sledovala 
pohybová aktivita detí, a to: 

1. pracovníci oddelenia HDaM sa zúčastnili hodiny telesnej výchovy v 3. a v 8. ročníku 
každej školy a vyplnili dotazník „Pohybová aktivita detí počas hodiny telesnej 
výchovy“, 

2. v každom sledovanom ročníku, t. j. v  3. a  v  8.  ročníku, vyplnilo 20 žiakov                 
(10 chlapcov a 10 dievčat) „Dotazník pohybovej aktivity žiaka“, celkovo  400 žiakov, 

3. získané údaje boli zadané do databázy a elektronickou poštou zaslané na ďalšie 
spracovanie gestorovi projektu v stanovenom termíne. 

 
Odd. podpory zdravia „Realizácia preventívnych opatrení zameraných na znižovanie 
výskytu chronických neinfekčných ochorení v rámci plnenia Národného programu podpory 
zdravia“. 

V roku 2014 boli zdravotno-výchovné aktivity zamerané na edukáciu obyvateľstva 
o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, nádorových ochorení, cukrovky 
a duševných ochorení s cieľom zníženia výskytu neinfekčných ochorení v populácii. 
Realizácia úlohy sa zabezpečovala aj podľa vypracovaného plánu zdravotno-výchovných 
aktivít pri príležitosti významných dní SZO. K 31.12.2014 boli  realizované aktivity pri 
príležitosti 18 významných dní a pri iných príležitostiach (Svetový deň vody, Svetový deň 
zdravia, Svetový a európsky imunizačný týždeň, Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň 
životného prostredia, Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a  obchodovaniu s drogami, 
Svetový deň ústneho zdravia, Svetový deň Alzheimerovej choroby, Svetový deň srdca, 
Medzinárodný deň starších a Týždeň zdravia starších ľudí, Svetový deň osteoporózy, Svetový 
deň duševného zdravia, Svetový deň potravy, Svetový deň diabetu, Európsky týždeň boja 
proti drogám, Svetový deň boja proti AIDS). Na plnení tejto úlohy sa podieľali odborní 
pracovníci všetkých oddelení RÚVZ podľa zamerania jednotlivých významných dní. Zároveň 
sa pracovníci oddelenia aktívne zapojili do celonárodnej kampane MOST 2014. V rámci 
celonárodnej kampane MOST sa v okrese Rožňava realizovala regionálna kampaň MOST 
V AUTOBUSE, počas ktorej boli v mesiacoch september až december 2014 v 45 autobusoch 
spoločnosti eurobus, a.s. umiestnené v reklamných držiakoch kartičky so zdravotno-
výchovnými  informáciami (600 ks kartičiek o TK, hladine cholesterolu, cukru v krvi, 
preventívnych prehliadkach a propagácia poradenského centra ochrany a podpory zdravia 
(ďalej PCOPZ). 

Pri realizácii úlohy sa uplatňovali všetky dostupné metódy a formy zdravotno-
výchovného pôsobenia pre cieľové skupiny obyvateľstva v okrese Rožňava, články 
v regionálnych novinách, informácie v infotexte mestskej káblovej televízie, internetová 
stránka RÚVZ Rožňava, internetové stránky miest, obcí, základných a stredných škôl 
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v okrese, využitie zdravotno-výchovných videokaziet a násteniek umiestnených vo vstupnej 
hale RÚVZ Rožňava, edukačné materiály dodané z ÚVZ SR a materiály vlastnej edície. 
          U 402 klientov, ktorí navštívili všeobecné PCOPZ sa sledovala prevalencia 
najzávažnejších rizikových faktorov neinfekčných ochorení a to spôsob stravovania, 
pohybová aktivita, stres, fajčenie, nadváha a obezita, hypertenzia, nadmerné užívanie 
alkoholu. Získané údaje boli pridané do databázy TZS v.2009. 

Odborní pracovníci OPZ v teréne poskytovali služby všeobecného PCOPZ  počas 26 
výjazdov v 16 zariadeniach okresu a vyšetrených bolo 318  klientov zadaných do databázy 
TZS a 45 klientov s vyšetrením len niektorých parametrov, ktorí neboli zadaní do databázy 
TZS.  
Dobšiná - Spojená škola   – 2 výjazdy  – 24 zamestnancov školy 
Rožňava - Spojená škola internátna  – 2 výjazdy – 31 zamestnancov školy 
Rožňava - Subsídium- ŠZ, ZpS a DSS  – 3 výjazdy – 29 zamestnancov 
            zariadenia    
Rožňava         - eurobus, a.s.    – 2 výjazdy – 25 zamestnancov firmy 
Rožňava - NsP sv. Barbory, a.s., kuchyňa – 1 výjazd – 12 zamestnancov  
                 práčovne 
Rožňava - Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.  – 1 výjazd – 18 poradcov 
Rožňava - Lekáreň Helios   – 1 výjazd   – 7 zamestnancov lekárne 
Dobšiná - Mestský úrad   – 1 výjazd – 12 zamestnancov MÚ  
Rožňava  - OR PZ    – 2 výjazdy  – 29 zamestnancov OR PZ 
Dobšiná  - Základná škola    – 2 výjazdy – 27 zamestnancov školy 
Rožňava - Podnikateľský inkubátor  – 3 výjazdy – 36 účastníkov kurzu 
Rožňava - SOŠ Rožňava Baňa   – 2 výjazdy – 27 zamestnancov školy 
Nadabula - Domov dôchodcov   – 1 výjazd  – 11 zamestnancov DD 
Rožň. Bystré  - JDS     – 1 výjazd – 13 seniorov 
Rožňava - Billa, s. r.o.     – 1 výjazd  – 17 klientov 
Rožňava - Cukráreň Piroška   – 1 výjazd – 45 účastníkov kampane 
                    MOST 

A) Výživa a stravovacie zvyklosti: 
Výchova a edukácia obyvateľov bola zameraná  na zlepšenie stravovacích návykov 

a na zdraviu prospešné potraviny s využitím všetkých foriem a prostriedkov zdravotno-
výchovného pôsobenia (účasť na projektovom dni o zdravej výžive na ZŠ na Ulici pionierov 
v Rožňave, účasť na projekte Na veku nezáleží v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského 
v Rožňave, pokračovanie série prednášok o zdravom životnom štýle /mentálna anorexia, 
bulímia a užívanie anabolík/ na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, realizácia zdravotno-
výchovných aktivít pre deti a mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia na SZŠ 
v Dobšinej, aktivity pre seniorov pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy, aktivity pre deti 
a seniorov pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia a ďalšie  besedy a prednášky, letáky, 
nástenky, články v novinách, atď.). V rámci vykonávania činnosti vo všeobecnom PCOPZ 
bola u každého klienta vykonaná intervencia o zdravej výžive. 

Prostredníctvom všeobecného PCOPZ sa v spolupráci s oddelením hygieny výživy a 
PBP realizoval projekt „Sledovanie výživového stavu obyvateľstva“. U 153 klientov sa 
monitorovali okrem antropometrických a biochemických parametrov aj hodnoty krvného 
tlaku a obsah tuku v tele. Respondenti vyplňovali dotazník o stravovacích návykoch a 
jednodňový jedálny lístok. Všetkým klientom bolo poskytnuté individuálne poradenstvo. 

 
 B) Fyzická inaktivita: 
 Na zvyšovanie úrovne informovanosti obyvateľstva o zdravom životnom štýle boli 

oddelením podpory zdravia uskutočnené aktivity, pri ktorých sa využili individuálne, 
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skupinové a hromadné metódy zdravotno-výchovného pôsobenia a všetky dostupné formy 
a prostriedky – články v regionálnych novinách, informácie v infotexte mestskej káblovej 
televízie, prednášky a besedy pre  všetky cieľové skupiny obyvateľstva, ako aj letáky vlastnej 
edície a tiež letáky dodané z ÚVZ SR, nástenky, internetová stránka RÚVZ Rožňava, 
internetové stránky miest, obcí, základných a stredných škôl  v okrese Rožňava a pod. 
V hodnotenom období sa individuálne poradenstvo zdravého životného štýlu poskytlo 402 
klientom. V rámci činnosti  všeobecného PCOPZ boli u všetkých klientov odobrané 
anamnestické údaje o vybraných determinantoch zdravia (údaje o stravovacích návykoch a 
pohybovej aktivite  boli zadané do databázy TZS v.2009). 
 Od marca 2014 prebieha v priestoroch RÚVZ pohybová aktivita pre verejnosť s 
názvom Pohyb je podmienkou života. Tieto pohybové aktivity pod vedením odborných 
pracovníčok oddelenia podpory zdravia sú zamerané na prevenciu ochorení chrbta, 
inkontinencie, osteoporózy a zlepšenie celkovej telesnej pohody. 18 osôb sa na cvičení stretlo 
doposiaľ 20-krát. Fitnes centrum na RÚVZ využili 5 pracovníci 19-krát.  
 Štvrtý ročník súťažného športového podujatia “Čo sa hýbe, to je živé“ sa uskutočnil 
22.05.2014 na sídlisku Juh v Rožňave. Cieľovou skupinou tohto podujatia boli triedne 
kolektívy 5. a 6. ročníkov základných škôl  a prímy gymnázií v okrese Rožňava. 
Organizátormi tohto podujatia boli: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 
Rožňave, Mesto Rožňava, Centrum voľného času  v Rožňave, Slovenský Červený kríž - úzs 
Rožňava, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, Dobrovoľná požiarna ochrana SR v Rožňave, 
Stredná zdravotnícka škola v Rožňave, DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže v 
Rožňave, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Rožňava. Hlavný 
zámer organizátorov tohto podujatia vyplýva z nárastu nadváhy a obezity už v detskom veku 
a je ním zvýšenie fyzickej aktivity našich detí a poukázanie na finančne nenáročné pohybové 
činnosti, ktoré je možné vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek.  V rámci tohto podujatia si 
zmerali medzi sebou sily jednotlivé triedy, ktoré súťažili na pripravených 14 stanovištiach (1. 
Basketbalový kôš, 2. Futbalová bránka, 3. Florbalová bránka, 4. Fúrik, 5. Prenášanie, 6. Beh, 
7. Drepy, 8. Kliky, 9. Bicykle a kolobežky, 10. Granáty, 11. Hasičská štafeta, 12. Vedomostná 
súťaž, 13. KPR, 14. Ošetrenie zranenia). Technické podmienky a činnosť na jednotlivých 
stanovištiach zabezpečovali organizátori a animátori zo všetkých stredných škôl v Rožňave 
(spolu 19 organizátorov a 40 animátorov). Podľa súčtu získaných bodov z jednotlivých 
disciplín si triedne kolektívy vyberali ceny, ktoré im venovali sponzori podujatia: M-fly, 
s.r.o., Liptovský Mikuláš, Vyteza s.r.o., Košice, Zoologická záhrada Košice, Technické 
služby mesta Rožňava, TIC Rožňava, Mgr. Miloš Kočtúch - MIKO Športové potreby 
Rožňava, BOWLING CLUB CÉDER v Rožňave, TENIS KLUB BETLIAR s.r.o., Bedminton 
Kgb 2010 Rožňava, SMZ - Služby, a.s. Jelšava, Carting arena Plešivec, Krásnohorská 
jaskyňa, Konský dvor Brzotín a Restaurant Bowling bar – Castello Rožňava.   Všetky ceny 
súviseli s vykonávaním pohybovej aktivity a poradie im pripísali až samotní súťažiaci podľa 
atraktivity pre jednotlivé triedne kolektívy. Počas podujatia prebiehali na sídlisku Juh aj 
sprievodné aktivity študentského parlamentu, bola možnosť vyskúšať si lezeckú stenu, tiež 
nakresliť logo svojej triedy priamo na asfalt a vyhrať zaujímavé ceny v stánku 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Pitný režim počas horúceho dňa pre všetkých 
účastníkov podujatia zabezpečovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod 
Rožňava. Z prihlásených 18 tried z 10 škôl sa podujatia zúčastnilo 16 tried z 9 škôl v okrese 
Rožňava.  Na podujatí bolo 294 žiakov 5. a 6. ročníkov a 1 trieda prímy.  

   
 C) Tabak, alkohol, drogy: 

Zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané aj na zníženie škôd spôsobených 
alkoholom, drogami a tabakovými výrobkami. Prostredníctvom individuálnych, skupinových 
a hromadných metód sa v oblasti prevencie, nebezpečenstva a škodlivého vplyvu návykových 
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látok na človeka a tiež v oblasti prevencie nelátkových závislostí pôsobilo na obyvateľstvo, 
prioritne na deti a mládež (interaktívne metódy zdravotno-výchovného pôsobenia, články, 
informácie, letáky, nástenky, edukatívny festival Jammnin school, pokračovanie série 
prednášok o zdravom životnom štýle na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave a využitie 
DVD Kým stúpa dym).  V rámci projektu TOHES bol od 100 respondentov  vykonaný zber 
údajov. Dotazníky boli odoslané na RÚVZ v Banskej Bystrici.   
 U 66 klientov – fajčiarov bol vykonaný dotazníkový prieskum zameraný na zistenie 
závislosti na nikotíne. Vyhodnotením FAGERSTROMOVHO dotazníka sa zistilo, že 27 
(40,9%) fajčiarov nie je závislých na nikotíne, 19 (28,8%) vykazuje strednú závislosť, 13 
(19,7%) fajčiarov je silne závislých na nikotíne a veľmi silne závislí boli 3 (4,5%) klienti. Vo 
všeobecnom PCOPZ sa vykonávalo individuálne poradenstvo o rizikách nadmerného užívania 
alkoholu a tabaku u klientov a u ich rodinných príslušníkov. Špecializované PCPOF 
navštívilo v roku 2014  64 klientov bez spätnej väzby o efektivite intervencie.     
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Senici 
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Regionálna priorita RÚVZ Senica 
 
Výkon ŠZD a ÚKP v zariadeniach starostlivosti o seniorov v okrese Senica a Skalica 
V rámci úlohy oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia vykonalo v zariadeniach 
starostlivosti o seniorov 25 kontrol a oddelenie hygieny výživy vykonalo 5 kontrol.   
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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1. Oddelenie 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): 

 
V priebehu roka 2014  bolo pracovníkmi oddelenia HŽP odobratých 36 vzoriek vôd z 19 

prameňov nachádzajúcich sa v blízkosti najnavštevovanejších turistických trás na území 
Národného parku Slovenský raj, a to Čingov - Sokolský prameň, Košiarny briežok - Grófska 
studňa, Košiarny briežok - Skromná studnička, Novoveská Huta  - Kráľov prameň, Prameň 
Klauzy,  prameň Suchá Belá, Kláštorisko - Prameň sv. Bruna, Kláštorisko - Cesta medzi 
Kláštoriskom a Podleskom, Prameň Stratenská píla, Geravy - prameň Zejmarská roklina,  
Prameň Breznovica (Prielom Hornádu),  Čierna dolina – prameň Sokol, Prameň pri potoku 
Lesnica (pod tiesninou), Hrabušice Podlesok – prameň pri parkovisku, Prameň Kyseľ, Prameň 
Majsgripin, Bikšova lúka – prameň, Prameň pod Gačovskými skalami, Zákruta nad Hnilcom 
– prameň. Z uvedeného počtu bolo 18 vzoriek nevyhovujúcich.  

 

Výsledky kvality vody boli oznámené Správe Národného parku Slovenský raj, obecným 
úradom a hlavným prevádzkovateľom ubytovacích a stravovacích zariadení s požiadavkou na 
zabezpečenie oznámenia pre návštevníkov na informačných tabuliach. 

RÚVZ vykonáva monitoring rekreačných vôd – Ružín, Turzov a Úhorná, aj keď to nie sú 
vyhlásené prírodné kúpacie oblasti, ale sú využívané obyvateľmi regiónu na rekreáciu 
a kúpanie. RÚVZ odobral v mesiaci jún 6 vzoriek, v mesiaci júl 5 vzoriek a v mesiaci 
september tiež 5 vzoriek rekreačných vôd. V mesiaci júl bola na odbernom mieste Ružín – 
CHATY, Ružín – SKI a Ružín – Hnilecké rameno prekročená hodnota E.coli a črevné 
enterokoky. V mesiaci september  bola na odbernom mieste Ružín – SKI prekročená hodnota 
E.coli a črevné enterokoky a na odbernom mieste Ružín – Hnilecké rameno prekročená 
hodnota črevné enterokoky. 
 
2. Oddelenie PPL: 
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 
podmienok a spôsobu práce (s dôrazom na hodnotenie rizík z DNJZ): 
 
V roku 2014 sme evidovali celkove 36 žiadostí z KPL a KT Košice o prešetrenie podozrenia 
na chorobu z povolania, z toho 1 žiadosť bola z dôvodu pôsobnosti postúpená RÚVZ so 
sídlom v Poprade. Z celkového počtu žiadostí bolo prešetrených 33 podozrení na choroby z 
povolania, z toho 26 prešetrení sa týkalo dg. DJNZ resp. DJNZ v kombinácii s vibráciami: 
− DJNZ                                                      5 
− DJNZ + vibrácie                                   20 
− DJNZ + celotelové vibrácie             1 
Počet prešetrovaných prípadov podozrenia na chorobu z povolania z preťaženia bol v roku 
2014 o 6 prípadov nižší, ako v minulom roku.  
Prešetrenia DJNZ boli vykonané u 5 pracovníkov v profesiách upratovačka v MŠ, balička 
cestovín, opatrovateľka v Domove dôchodcov, bača a hutník neželezných kovov pri obsluhe 
šachtovej pece. Kritériá DNJZ boli splnené, resp. preukázané ako hraničné v štyroch 
prípadoch – balička cestovín, opatrovateľka v Domove dôchodcov, bača a hutník neželezných 
kovov pri obsluhe šachtovej pece. 
Prešetrenie DJNZ v kombinácii s vibráciami bolo vykonané spolu u 20 pracovníkov 
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v profesiách žeriavnik, operátor pri výrobe plastových dverí, robotníčka v drevovýrobe, pilčík 
SZČO (2 prípady), banský zámočník, aktivačný pracovník obce, SZČO – palič, kurič 
a obsluha krovinorezu, kováč, baník – tunelár (2 prípady), montážna pracovníčka, pilčík 
a vodič, pilčík, baník (3 prípady) lesný robotník, ošetrovateľ oviec + obsluha vibračného lisu.   
Poškodenie chrbtice v súvislosti expozícii celotelovým vibráciám bolo prešetrované v jednom 
prípade, a to u pracovníka v profesii traktorista. Z výsledkov šetrenia vyplynulo, že pracovník 
bol pri pracovnej činnosti exponovaný nadmerným celotelovým vibráciám v zimnom aj 
v letnom období a podľa orientačného posúdenia odhadu z hľadiska posudzovania možnej 
profesionality u ochorení bedrovej chrbtice bolo zrejmé, že poškodenie bedrovej chrbtice 
u menovaného je pravdepodobne profesionálneho pôvodu.  

Pri prešetrovaní podozrení na choroby z povolania je používaná metodika hodnotenia 
zaťaženia podľa vyhl. č. 542/2007 Z.z.. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou 
záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, so 
zameraním najmä na požiadavky na miesto výkonu práce, prípustné hodnoty fyzickej záťaže 
zamestnancov, primeranú pracovnú polohu, organizáciu práce, režim práce a odpočinku 
a ďalšie faktory prispievajúce k vzniku predmetných ochorení. V prípadoch prešetrovania 
podozrení ochorení chrbtice v krížovej oblasti uplatňujeme metodiku orientačného posúdenia 
z hľadiska posudzovania  možnej profesionality u ochorení bedrovej chrbtice. 

Systém prešetrovania  podozrení na chorobu z povolania sa snažíme zdokonaľovať, pri šetrení 
sa zameriavame na širší a podrobnejší postup činností a ak je to možné, zabezpečujeme 
fotodokumentáciu a videozáznamy z vykonávaných prešetrovaných činností. Evidencia 
prešetrení podozrení na chorobu z povolania  sú zasielané aj na ÚVZ SR.   

Naďalej však pretrvávajú značné problémy pri zisťovaní objektívnej pracovnej anamnézy. 
Často nie je možné zistiť umiestnenie podkladov dokumentácie o pracovnej činnosti 
zamestnanca najmä v prípadoch, kedy firma už neexistuje, bola ukončená činnosť 
likvidátorov resp. správcov konkurznej podstaty. Údaje poskytované priamo pracovníkmi sú 
značne skreslené (keď nemá pracovné dohody) a nie je možné ich seriózne hodnotiť. Rovnako 
nie je možné hodnotiť pracovnú činnosť vykonávanú mimo pôsobnosť RÚVZ resp. v 
zahraničí a činnosť vykonávanú ako SZČO. 
Počet hlásených chorôb z povolania v roku 2014 bol 19, z toho 2 prípady s diagnózou choroba 
z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka 29 zo zoznamu CHzP) a 9 
prípadov sa týkalo ochorenia z vibrácií (položka 28 zo zoznamu CHzP). Počet hlásených 
chorôb z povolania v roku 2013 bol rovnaký (19), došlo k poklesu počtu hlásených chorôb 
z povolania s diagnózou ochorenie z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia 
(položka 29) o 1 prípad. 
 

3. Oddelenie HV: 
Zvýšená frekvencia ŠZD a ÚKP ZSS v čase letnej a zimnej turistickej sezóny (napr. 
Slovenský Raj, Spišský Hrad, Ružín, Plejsy, Mlynky, Hnilčík..) 
 
V rámci plnenia úloh regionálnych priorít sa činnosť Odd. HVaPBU v roku 2014 zamerala na 
kontrolu (ŠZD a ÚKP) v čase letnej a zimnej turistickej sezóny v turistických centrách v 
okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. 
Letná turistická sezóna: 
Na území okresu Spišská Nová Ves sa nachádza niekoľko významnejších stredísk cestovného 
ruchu s možnosťou stravovacích a občerstvovacích služieb.  Ide o Národný park Slovenský 
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raj - lokalita Čingov, lokalita Džurkovec, Obec Spišské Tomášovce, Obec Hrabušice, ATC 
Podlesok Hrabušice, Hrabušice - Kláštorisko,  Hrabušice - rekreačné zariadenie Veľká Biela 
Voda, rekreačná lokalita - Mlynky - Biele Vody, Mlynky - Prostredný Hámor, Národná 
kultúrna pamiatka Spišský hrad. Sú tu sezónne zariadenia pre poskytovanie občerstvenia.   
Mestská a prímestská rekreácia - Mesto Spišská Nová Ves - pre stravovanie sú využívané 
hotely a reštaurácie s celoročnou prevádzkou a využívané v rámci  letného a zimného 
cestovného ruchu. V meste je prevádzkované letné kúpalisko - stravovanie a občerstvenie je 
poskytované v priľahlej reštaurácii hotela a v sezónnych bufetoch v stálych objektoch. 
Na území okresu Gelnica sa nachádza niekoľko stredísk cestovného ruchu s možnosťou 
stravovacích a občerstvovacích služieb. Ide o rekreačné oblasti  - vodná nádrž Ružín, obce 
Jaklovce a Margecany, Jazero Úhorná. 
V roku 2014 bolo v zariadeniach, v letných turistických centrách v rámci pripravenosti   
rekreačných a stravovacích zariadení na letnú turistickú sezónu a v priebehu sezóny 
vykonaných 42 kontrol. 
Kontroly boli zamerané na právoplatnosť rozhodnutia na uvedenie do prevádzky priestorov, 
všeobecnú čistotu a hygienický stav prevádzky, vybavenosť priestorov, zdravotnú a odbornú 
spôsobilosť zamestnancov, skladovanie potravín a hotových výrobkov. 
Najčastejšie zisťované nedostatky: nezabezpečené dostatočné množstvo oddelených 
pracovných plôch so zreteľom na druh suroviny a spôsob jej spracovania, nesprávne 
skladovanie potravín, porušenie teplotného reťazca, nezabezpečené pravidelné účinné čistenie 
príslušenstva a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, formálne vedenie 
evidencie o výkone sanitačných činností, prevádzkovanie ZSS bez kladného rozhodnutia 
orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov do prevádzky. 
 
Zimná turistická sezóna: 
V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica sa nachádza niekoľko stredísk (rekreačné a 
stravovacie zariadenia) pre zimnú turistickú sezónu, napr. Plejsy  Krompachy - v tomto 
stredisku sú prevádzkované významnejšie objekty - Hotely a chaty. Stravovanie a 
občerstvenie je zabezpečované aj prostredníctvom sezónnych bufetov. Ostatné strediská 
zimnej turistiky (Spišská Nová Ves - Rittenberg, Poráč – Brodok, Mlynky),  poskytovanie 
občerstvenia a stravovania je zabezpečované v sezónnych bufetoch. 
V roku 2014 bolo v zariadeniach zimnej turistiky v rámci pripravenosti rekreačných 
a stravovacích zariadení na zimnú turistickú sezónu a v priebehu sezóny vykonaných 29 
kontrol. 
Kontroly boli zamerané na kontrolu rýchleho občerstvenia, kontrolu prípravy  a manipulácie s 
teplými pokrmami, vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia,  na právoplatnosť rozhodnutia na 
uvedenie do prevádzky priestorov, všeobecnú čistotu a hygienický stav prevádzky, 
vybavenosť priestorov,  skladovanie potravín. 
Najčastejšie zisťované nedostatky: nevykonávanie  pravidelnej údržby a čistenia priestorov a 
zariadení, nesprávne skladovanie potravín, nezabezpečenie kontroly skladovaných potravín, 
porušenie teplotného reťazca, nezabezpečenie prívodu tečúcej teplej vody, nevedenie 
záznamov o výkone sanitácie. 
Za zistené nedostatky boli uplatnené sankcie v 4 prípadoch u 4 prevádzkovateľov. 
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4. Oddelenie HDM: 
Medziodborová úloha – plnia odbor hygieny životného prostredia, odbor hygieny detí a 
mládeže a odbor objektivizácie faktorov životného prostredia 

 
Cieľom je plnenie Regionálneho prioritného cieľa III (RPG III) uvedeného v Deklarácii 
ministrov prijatej na Parmskej konferencii o životnom prostredí a zdraví, ktorým je prevencia 
akútnych a chronických respiračných ochorení a alergií u detí prostredníctvom zlepšovania 
kvality vnútorného prostredia v školách uplatnením environmentálno-zdravotných 
indikátorov. 
 
Plnenie: 
Na základe usmernenia boli do projektu vybraté 2 základné školy – Základná škola, Nad 
Medzou 1, Spišská Nová Ves a Základná škola sv. Cyrila a Metóda, Markušovská cesta 2, 
Spišská Nová Ves, ktoré spĺňali určené kritéria.  
Na týchto školách boli  v 11. až 12. kalendárnom  týždni  odbornými zamestnancami 
oddelenia hygieny detí a mládeže  vykonané konzultácie a stretnutia s riaditeľmi škôl 
v súvislosti s vybavením potrebných súhlasov a povolení, oboznámenie s priebehom 
realizácie projektu  (času, miesta, personálneho zabezpečenia zo strany školy, výberu 
respondentov a pod.). 
V 13. kalendárnom  týždni bola vykonaná príprava podkladov pre samotnú realizáciu – leták  
s informáciou pre rodičov, tlač a kódovanie dotazníkov  podľa pokynov gestora projektu. 
Samotná realizácia prieskumu prebehla v 13.a 14. kalendárnom týždni. 
Do anonymného dotazníkového prieskumu bolo vybraných 60 žiakov vo veku 9 – 12 rokov, 
t.j. žiaci 4. až 6. ročníka základných škôl, z troch tried každej školy, spolu 120 respondentov. 
Žiaci vypĺňali 2 dotazníky - dotazník o kvalite prostredia a komforte na školách pre žiakov a  
dotazník o spôsobe cestovania do školy, o hygiene, fajčení, respiračných a alergických 
symptómoch žiaka. Spolupráca s rodičmi prebehla prostredníctvom pedagogického personálu 
školy a žiakov – rodičia vypĺňali  dotazník o dýchacích a alergických príznakoch a domácom 
prostredí žiaka.   
Dotazník o fajčení bol určený piatim zamestnancom školy.  
Dotazník o škole  vypĺňal správca budovy /riaditeľ školy/,  dotazník o kontrole školskej 
budovy /pre každú budovu v areáli školy osobitne/ so všeobecnými  informáciami o budove 
a kontrole vlhkosti a plesní  vyplnil pracovník RÚVZ po inšpekcii priestorov a zariadení 
s riaditeľom školy, taktiež po vykonaní kontroly zariadení pre osobnú hygienu bol 
vypracovaný formulár /samostatne pre každé zariadenie/ – o kontrole zariadení pre osobnú 
hygienu odborným zamestnancom oddelenia hygieny detí a mládeže. Počas realizácie 
prieskumu v oboch školách bolo spracovaných /vyplnených/ 394 dotazníkových formulárov. 
Po vyplnení a zozbieraní dotazníkov od rodičov a riaditeľov škôl, boli následne dotazníky 
skompletizované a v rámci medziodborovej spolupráce postúpené na zadávanie do masiek 
odborným zamestnancom  oddelenia hygieny životného prostredia. 
 

5. Oddelenie epidemiológie: 
Imunizačný program (kontrola očkovania, poradne očkovania), imunologický prehľad: 

V rámci metodického usmerňovania v Imunizačnom programe, oddelenie 
epidemiológie RÚVZ v Spišskej Novej Vsi informovalo lekárov prvého kontaktu: 
- o prebiehajúcom EIW v roku 2014, o jeho zameraní a cieľoch, ktoré by mohli v rámci svojej 
preventívnej činnosti využiť na propagáciu očkovania medzi svojimi pacientmi a na zlepšenie 
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ich informovanosti o možnostiach očkovania 
V rámci Európskeho imunizačného týždňa boli vykonávané nasledovné aktivity:  
- najväčší dôraz sme kládli na  propagáciu povinného pravidelného očkovania detí u laickej 
verejnosti  
 - v priestoroch RÚVZ Spišská Nová Ves bol pripravený informačný panel a nástenka 
o prebiehajúcom Európskom imunizačnom týždni, informácie o histórii očkovania, o histórii 
epidémiách infekčných ochorení a o ochoreniach podliehajúcich povinnému očkovaniu  
- na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi boli zverejnené informácie 
o prebiehajúcom Európskom imunizačnom týždni 
- praktickým lekárom pre deti a dorast bol poskytnutý informačný materiál o povinnom a 
odporúčanom očkovaní detí  
V dňoch 16.-18.1.2014 sme sa zúčastnili na V. Slovenskom vakcinologickom kongrese na 
Štrbskom plese,  v dňoch 4.6. – 5.6. 2014 Školy vakcinológie IV v Ráztočne a 11.6.2014 
v Košiciach na Vakcinologickom dni. 
Opakovane sme upozornili poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na  dodržiavanie 
povinnosti hlásiť akútne prenosné ochorenia dýchacích ciest vrátane chrípky raz týždenne a to 
vždy vo štvrtok do 12,00 hod. na oddelenie epidemiológie RÚVZ Spišská Nová Ves. 
Na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi boli zverejnené informácie o  epidémii 
hemoragickej horúčky EBOLA v Guiney, informácie o ochorení a odporúčania pre 
cestujúcich do krajín západnej Afriky, konkrétne Libérii a Guinei. 
Ambulantným zdravotníckym zariadeniam pre deti a dorast boli distribuované informačno- 
edukačné materiály v súvislosti s povinným pravidelným očkovaním určené pre laickú 
verejnosť. 
Na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi bol zverejnený nový očkovací kalendár na 
rok 2014 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých.  Boli sprístupnené informačné 
letáky s názvom:  „Ako sa chrániť pred kliešťom“ – informácia pre deti, „Ako sa chrániť pred 
kliešťom“ – informácia pre verejnosť a  bola uverejnená informácia pre cestovateľov 
ohľadom očkovania proti poliomyelitíde, vzhľadom na cirkuláciu vírusu poliomyelitídy 
a rizika ochorenia v niektorých krajinách Ázie a Afriky. 
V roku 2014 bolo vedených 6 priestupkových konaní. V týchto konaniach boli uložené 
sankcie v celkovej výške 516 €. V dvoch prípadoch bolo podané odvolania. V jednom prípade 
bolo odvolanie zamietnuté a v jednom potvrdené. 
 
Z ochorení ovplyvniteľných očkovaním bolo hlásených:  
- 18 podozrení na pertussis, epidemiologickým šetrením v spolupráci s ošetrujúcimi lekármi 
a na základe opakovanej a rozšírenej  diagnostiky bolo 17 ochorení potvrdených 
-116 podozrení na akútnu hepatitídu A, z toho 115 ochorení bolo laboratórne potvrdených 
- 1ochorenie na akútnu vírusovú hepatitídu typu B a 4 ochorenia na chronickú vírusovú 
hepatitídu typu B 
Priebežne vykonávame aj kontrolu očkovania detí, narodených HBsAg pozitívnym matkám. 
V roku 2014 evidujeme 24 detí, ktoré sa narodili HBsAg pozitívnym matkám. 
 
Administratívna kontrola očkovania prebehla na regionálnej úrovni v mesiaci september 
a október 2014. Výsledky kontroly boli osobitne spracované za okresy Spišská Nová Ves 
a Gelnica a boli postúpené na krajské spracovanie.  
 V okrese Spišská Nová Ves je celková zaočkovanosť nad 95% len v ročníku narodenia 
detí 2011 – MMR.  
Zaočkovanosť nad 95% nebola dosiahnutá v rámci základného očkovania v ročníkoch 
narodenia detí r. 2012:  
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DTaP-VHB-HIB-IPV(zaočkovanosť 92,58%)– z celkového počtu 1347 detí je 
nezaočkovaných100 (7,42%),z toho 74 detí s pobytom v zahraničí (74,00%), 6 detí z dôvodu 
odmietnutia (6,00%), 13 detí z dôvodu KI (13,00%) a 7 detí z dôvodu nedostavenia sa na 
očkovanie (7,00%). 
PCV (zaočkovanosť 92,43%)– je nezaočkovaných 102 detí (7,57%), z toho 76 detí s pobytom 
v zahraničí (74,51%), 14 detí z dôvodu KI (13,73%) , 5 detí z dôvodu odmietnutia očkovania 
(4,90%) a 7 nedostavení sa na očkovanie ( 6,86%). 
MMR (zaočkovanosť 91,69%)– je nezaočkovaných 112 detí (8,31%), z toho 77 detí 
s pobytom v zahraničí (68,75%), 12 detí z dôvodu odmietnutia (10,71%), 14 detí z dôvodu KI 
(12,50%) a 9 detí z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie (8,04%). 
 r. 2007: preočkovanie v 6. roku života 
DTaP-IPV - (zaočkovanosť90,62%)– z celkového počtu 1290 detí je nezaočkovaných121 
(9,38%),z toho 113 detí s pobytom v zahraničí (93,39%), 4 deti z dôvodu odmietnutia 
(3,31%), 3 detí z dôvodu KI (2,48%) a 1 dieťa z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie 
(0,83%). 
 r. 2000: preočkovanie v 13. roku života 
DTaP-IPV - (zaočkovanosť93,05%)– z celkového počtu 1209 detí je nezaočkovaných84 
(6,95%),z toho 75 detí s pobytom v zahraničí (89,29%), 3 deti z dôvodu odmietnutia (3,57%), 
5 detí z dôvodu KI (5,95%) a 1 dieťa z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie (1,19%). 
 r. 2002: preočkovanie v 11. roku života 
MMR (zaočkovanosť 91,41%)– z celkového počtu 1187 detí je nezaočkovaných 102 
(8,59%),z toho 93 detí s pobytom v zahraničí (91,18%), 0 detí z dôvodu odmietnutia (0,00%), 
5 detí z dôvodu KI (4,90%) a 4 deti z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie (3,92%). 
 
Celková zaočkovanosť detí v okrese Gelnica je vo všetkých kontrolovaných ročníkoch 
narodenia detí nad 95%. 
 Okres Gelnica 7 pediatrických obvodov: 
V okrese Gelnica bola dosiahnutá zaočkovanosť viac ako 90% vo všetkých kontrolovaných 
pediatrických obvodoch. 
Okres Spišská Nová Ves 25 pediatrických obvodov: 
V okrese Spišská Nová Ves nebola dosiahnutá zaočkovanosť vyššia ako 90% v deviatich 
pediatrických obvodoch.  
 
Nedostatky vo výkone očkovania  - dôvody nízkeho % zaočkovanosti:  
-   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 
-   chyba malých čísel, malý počet detí v pediatrickom obvode 
-   neustále sa zvyšujúci počet rodičov odmietajúcich dať zaočkovať svoje dieťa 
 
Projekt „Hodnota očkovania“: 

RÚVZ v Spišskej Novej Vsi je zapojený do projektu „Hodnota očkovania“, ktorého 
odborným garantom je SEVS v spolupráci s SKSaPA. 
Cieľom projektu je zlepšiť vedomostnú úroveň sestier o problematike očkovania, jeho 
význame, o ochoreniach preventabilných očkovaním a o prídavných látkach vo vakcínach. 
Význam vzdelávania tkvie v samotnom zvýšení vedomostí sestier ako aj následnom 
zvyšovaní vedomostí matiek, s ktorými prichádzajú do styku a každodenne  musia byť 
pripravené k erudovaným odpovediam v tejto problematike. 
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V pôsobnosti RÚVZ Spišská Nová Ves boli v roku 2014 realizované vzdelávacie semináre 
pre sestry v 2 zdravotníckych zariadeniach: 

• v NsP Spišská Nová Ves spol. s.r.o., Jánskeho 1,  Spišská Nová Ves – dňa 11.11.2014 
o 14.00 hod. 

• v Nemocnici Krompachy a.s., Banícka štvrť 1, Krompachy – dňa 25.11.2014 o 13.30 
hod. 

Počet zúčastnených v NsP Spišská Nová Ves: 47 sestier a 36 vyplnených a odovzdaných 
dotazníkov. 
Počet zúčastnených v Nemocnici v Krompachoch: 45 sestier a 15 vyplnených a odovzdaných 
dotazníkov. 
Všetky vyplnené a odovzdané dotazníky – 51 ks boli vložené na web. 
Realizované semináre boli zo strany sestier pozitívne hodnotené a v rámci diskusie obohatené 
o skúsenosti z praxe týkajúce sa najmä narastajúcej problematiky odmietania povinného 
očkovania zo strany rodičov. 

V rámci poradne očkovania poskytujeme lekárom a aj širokej laickej verejnosti 
informácie a konzultácie týkajúce sa problematiky povinného pravidelného očkovania detí 
a dospelých,  odporúčaného očkovania, očkovania pred cestou do zahraničia, o očkovaní 
osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, 
očkovaní detí s kontraindikáciami a poradenstvo vo všetkých ďalších problémoch spojených 
s očkovaním. Informácie sú poskytované osobne a telefonicky. 

 

6. Oddelenie PZ: 
Plnenie NPPZ a ostatných schválených národných programov (výživa, pohybová 
aktivita, závislosti, duševné zdravie, HIV/AIDS, seniori, deti a dorast, srdcovo - cievne a 
onko ochorenia): 
 

Vhodným klientom pre sledovanie výživového stavu sme vyšetrovali biochemické a 
antropometrické ukazovatele, merali krvný tlak a obsah tuku a zároveň im poskytovali 
odborné poradenstvo a konzultácie k rizikovým faktorom životného štýlu. Súčasťou 
konzultácií v Poradni zdravej výživy u týchto klientov bolo aj vypĺňanie dotazníkov obsahovo 
zameraných na sledovanie výživového stavu a konzumácie jedál a nápojov. V roku 2014 sme 
podľa metodiky z celkového počtu 80 plánovaných osôb zaradených do plnenia úlohy 
zmonitorovali celkom 72 klientov u oboch pohlaví. 
  V rovine primárnej prevencie drogových závislostí, alkoholizmu a tabakizmu sme 
sa v spolupráci s OZ Mladí ľudia a život a peer klubom organizovaným pri CVČ v Spišskej 
Novej Vsi aktívne podieľali v pozícii lektora a odborného garanta na príprave a vzdelávaní 
rovesníckych tvz. peer skupín počas 5 špeciálnych výcvikov a 1 regionálneho workshopu 
„Mladí ľudia a život“.  

Národný program podpory zdravia bol realizovaný v sledovanom období formou 
viacerých aktivít (napr. prednášky, besedy, semináre, konzultácie, dotazníky, ankety, kurzy, 
panely, články, interwiev) pre cieľové skupiny deti, mládeže, dospelej populácie a seniorov. 
Prioritné témy boli výživa a pitný režim, pohybová aktivita, fajčenie, alkohol a drogy, 
HIV/AIDS a sexuálne prenosné ochorenia ako aj duševné zdravie. 
Národný program prevencie obezity spočíval v zdravotno – výchovných aktivitách 
určených pre deti, mládež, dospelú populáciu a seniorov formou prednášok, besied a diskusií 
obsahovo zameraných na zdravú výživu a pohybovú aktivitu. Pre žiakov 5. a 8. ročníkov zo 
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šiestich základných škôl sme tieto aktivity realizovali v rámci „Dňa prevencie a zdravia“ pod 
názvom „POZDRAVY“, kde sme jedno zo 4 stanovíšť zamerali na pohybovú aktivitu 
a význam pohybu pre fyzické a psychické zdravie. Okrem toho v Poradni zdravia, Poradni 
zdravej výživy a Poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity boli aktivity zamerané pre 
jednotlivých klientov, u ktorých boli zrealizované rôzne merania a vyšetrenia a poskytnuté 
individuálne konzultácie a odborné poradenstvo s dôrazom na zdravú výživu, pitný režim 
a vhodnú pohybovú aktivitu s cieľom predísť nadváhe a obezite, prípadne nadmernú 
hmotnosť redukovať a znížiť zdravotné riziká s ňou spojené. V rámci pohybových kurzov 
zameraných na prevenciu osteoporózy boli zrealizované v roku 2014 pre 3 skupiny seniorov 
skupinové diskusie o význame pohybu a zdravej výživy ako rozhodujúcich preventabilných 
faktorov pri vzniku nadváhy a obezity.                                                   

V rámci svetového dňa bez tabaku sme zrealizovali v Poradni na odvykanie od 
fajčenia pre záujemcov aj meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom 
Smokerlyzer pre 35 fajčiarov sme poskytovali odborné  poradenstvo k odvykaniu od fajčenia. 
Pre deti vybraných mestských základných škôl boli uskutočnené odborné prednášky a besedy 
zamerané na prevenciu alkoholizmu a závislostí na alkohole v rámci aktivít pod názvom 
„POZDRAVY“. Žiaci 5. a 8. ročníkov dostali informácie o škodlivosti alkoholu so zameraním 
na zdravotnú a sociálnu oblasť. Problematiku alkoholizmu a nadmerného pitia sme 
prezentovali spoločne aj zo zástupcom Polície SR pre pedagógov a žiakov základnej školy 
v Hrabušiciach. O účinkoch alkoholu a problémoch, ktoré vznikajú pri jeho nadmernej 
konzumácii sme prednášali a diskutovali opakovane aj s deťmi s Detského domova 
v Žakarovciach.   

V roku 2014 v rámci plnenia Národného programu ochrany a podpory zdravia 
starších ľudí sme zrealizovali 6 prednášok a 6 besied na témy: Zdravá výživa a stravovanie 
v seniorskom veku, Pitný režim, Zdravý životný štýl, Psychohygiena a Alzheimerova 
choroba. Časť aktivít bola vykonaná počas mesiaca október, ktorý je venovaný starším 
ľuďom. V rámci týždňa mozgu boli vyhotovené panely s predmetnou problematikou.  

V rámci plnenia Národného programu starostlivosti o deti a dorast sme vykonali 
pre žiakov materských, základných a stredných škôl v sledovanom období v súlade 
s projektom „Školy podporujúce zdravie“ ako aj témami súvisiacimi so zdravím detí 
a mládeže v školskom prostredí viac ako 40 besied a prednášok.  

Pre žiakov 5. ročníkov základných škôl sme pokračovali v realizácii intervenčných 
aktivít pod názvom „PoZdraVy – pohyb, zdravie a výživa“ formou práce so skupinami 
v štyroch stanovištiach s využitím rôznych zážitkových metód a hier. Základné témy sa 
dotýkali oblasti zdravej výživy a pitného režimu, pohybovej aktivity, obezity, srdcovo-
cievnych chorôb a metabolických chorôb, fajčenia, alkoholu a závislostí.  

Pre žiakov 8. ročníkov sme zrealizovali 2. časť aktivít pod názvom „PoZdraVy II“, kde 
sme sa zamerali na témy – drogové závislosti, duševné zdravie a stres, nelátkové závislosti 
ako aj partnerské a medziľudské vzťahy. Tieto absolvovali žiaci z 3 základných škôl 
v celkovom počte 120 detí.  
Peer aktivisti samostatne zrealizovali na základe osobných konzultácií s vedením škôl viac 
ako 45 besied na témy „Životný štýl mladých ľudí“, „Sexualita, láska a antikoncepcia“, 
„Fajčenie, alkohol a prevencia“, „Drogy - primárna prevencia a prvá pomoc“, HIV/AIDS 
a sexuálne prenosné ochorenia“ ako aj „Duševné zdravie a stres“. Besedy boli určené 
prevažne študentom 1. a 2. ročníkov stredných škôl v Spišskej Novej Vsi, Krompachoch, 
Gelnici a Poprade. 

 
K Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog sme zrealizovali s peer aktivistami 

na  3 stredných školách v rovesníckom prostredí v rámci nášho regionálneho projektu „Mladí 
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ľudia a život“  12 besied na tému  „Nikotín, alkohol a iné drogové závislosti“. Pre žiakov 
základných a stredných škôl sme vykonali 10 besied a prednášok na témy „Prevencia 
drogových závislostí – fajčenie, alkohol a drogy“ a „Duševné zdravie.  Na RÚVZ je 
k dispozícii pre verejnosť panel „Závislosti“ s obrazovou a textovou časťou k jednotlivým 
druhom drog, vrátane príznakov pri užívaní a predávkovaní drogami. Panel obsahuje aj návod 
ako postupovať pri riešení problému konzumácie drog a vzniku drogovej závislosti.  

V rámci realizácie Zdravotno-výchovného pôsobenia u detí predškolského veku – 
stomatohygiena sa na 2  materských školách, celkom v 5 triedach na MŠ v Spišskej Novej 
Vsi pokračovalo v intervenciách 

Poradňu zdravia vrátane terénnych výjazdov pre rôzne organizácie ako aj pri 
príležitosti Svetového dňa zdravia a Svetového dňa srdca počas kampane MOST navštívilo 
celkom 284 klientov a  poradňu pre optimalizáciu pohybovej aktivity 119 klientov. 
V základnej poradni zdravia sme vykonávali antropometrické merania, meranie krvného tlaku 
a obsahu tuku v tele ako aj biochemické vyšetrenia celkového a ochranného cholesterolu, 
triglyceridov a glykémie. Klientom sme poskytovali aj odborné poradenstvo k pozitívnej 
zmene životného štýlu. 

V Poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity sme objednaným klientom poskytli 
antropometrické merania, merania krvného tlaku a zloženia tela ako aj spirometrický a 
ergometrický záťažový test so stanovením úrovne funkčnej zdatnosti a aeróbnej výkonnosti.  
Výsledky všetkých meraní a testov boli vyhodnotené a počítačovo spracované. 

Poradňu zdravej výživy navštívilo celkom 86 klientov. 72 z nich boli monitorovaní 
aj formou dotazníka v rámci úlohy „Sledovanie výživového stavu dospelej populácie SR“. 
Respondenti dostali informácie o zásadách racionálnej výživy a vhodnom pitnom režime.   

V poradni pre odvykanie od fajčenia sme poskytli v roku 2014 individuálne 
konzultácie a poradenstvo k odvykaniu 24 záujemcom, ktorým sme vykonali vstupné 
vyšetrenia Smokerlyzerom a niektorým aj Spirometrom.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Starej Ľubovni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

333



PRIORITA:   ZAPOJENIE SA DO SPRACOVANIA IMUNOLOGICKÝCH 
PREHĽADOV V PREŠOVSKOM KRAJI V SPOLUPRÁCI A PO 
DOHODE S BANSKOBYSTRICKÝM KRAJOM 

 
     RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni sa na plnení tejto priority podieľa plnením na základe 
pokynov RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, v roku 2014 nebola predložená žiadna 
požiadavka gestora pre realizáciu.  
 
ĎALŠIE ÚLOHY:   VÝKON ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU 
 
      RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni sa na plnení tejto priority podieľa v zmysle                       
zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov efektívnym a účinným výkonom štátneho zdravotného dozoru a kontroly 
v oblasti ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného 
prostredia.  
      K 31.12.2014 bolo odbornými zamestnancami RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
uskutočnených 1802 kontrol v rámci výkonu ŠZD, v rámci výkonu úradnej kontroly potravín 
bolo uskutočnených 338 kontrol, vybavených 3480 podaní,  696 rozhodnutí, 82 záväzných 
stanovísk, 652 iných stanovísk, vydaných 132 osvedčení o odbornej spôsobilosti, 2 duplikáty 
osvedčení o odbornej spôsobilosti,  1 duplikát rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky, 
uskutočnených 4405 konzultácií, riešených 854 prípadov prenosných ochorení, spracovaných 
260 ohnísk nákaz.  
      Zároveň bolo odobratých 2977 vzoriek, z toho 192 vzoriek pitnej vody, 6 vzoriek 
odpadovej vody, 39 vzoriek vody na kúpanie, 10 vzoriek čistenej vody, 21 vzoriek vôd na 
dusičnany a dusitany, 200 vzoriek požívatín, 899 sterov z prostredia, 286 vzoriek na kontrolu 
sterilizačnej techniky, 534 vzoriek na kontrolu sterilných predmetov, 28 iných vzoriek, 762 
vzoriek na biologický materiál. 
      V rámci posudkovej činnosti bolo vydaných 130 rozhodnutí na uvedenie priestorov do 
prevádzky vrátane rozhodnutí na zmenu v prevádzkovaní priestorov podľa § 13 ods. 4                
písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z., 19 rozhodnutí na schválenie prevádzkových poriadkov vrátane 
návrhov na ich zmenu podľa § 13 ods. 4 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z., 87 rozhodnutí podľa 
§ 13 ods. 4 písm. a) a b) zák. č. 355/2007 Z. z. a 50 rozhodnutí na zotavovacie podujatia 
podľa § 13 ods. 4 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z..  
Orgán verejného zdravotníctva nariadil v 66 ohniskách prenosných ochorení v 313 
rozhodnutiach opatrenia na predchádzanie ochoreniam v zmysle § 12 zák. č. 355/2007 Z. z. 
a v 8 prípadoch opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2 zák. č. 
355/2007 Z. z.. 
      V rámci výkonu ŠZD bolo v roku 2014 prešetrených 6 podnetov podľa zák. č. 355/2007 
Z. z., 3 podnety boli prešetrené v zmysle zák. č. 152/1995 Z. z. a 1 podnet bol prešetrený  
v zmysle zák. č. 377/2004 Z. z.. Orgán verejného zdravotníctva vydal 4 pokyny v zmysle § 6 
ods. 3 písm. j) zák. č. 355/2007 Z. z.,  uložil 13 pokút za iný správny delikt podľa § 57 zák. č. 
355/2007 Z. z. v celkovej sume 4295 €, uložil pokutu za správny delikt podľa § 28 zák. č. 
152/1995 Z. z. vo výške 1 000 €, uložil 42 blokových pokút v celkovej výške 2646 €, uložil 
náhradu nákladov podľa § 58 zák. č. 355/2007 Z. z. v 20 prípadoch v celkovej sume 639,44 €.  
     V roku 2014 odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni vykonávali aj 
mimoriadne a cielené kontroly v rámci výkonu ŠZD. 
     Na základe usmernenia ÚVZ SR zn. OHŽP-1842/2014 zo dňa 7.2.2014 bol v termíne od 
10.2.2014 do 14.2.2014 odbornými zamestnancami RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
vykonaný cielený štátny zdravotný dozor (ďalej len ŠZD) vo všetkých zariadeniach, kde 
dochádza k zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním, zameraný na 

334



dodržiavanie zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (zdravotnícké zariadenie - 
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Ul. Obrancov mieru č. 3, Stará Ľubovňa, zariadenia 
sociálnych služieb s celoročným pobytom - Domov pre seniorov, Ul. Mierová č. 88, Stará 
Ľubovňa, Domov sociálnych služieb Legnava, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych 
služieb pre dospelých Jarabina a pohrebné služby - Verejnoprospešné služby, p. o., Ul. 
Okružná č. 78, Stará Ľubovňa, Helena Duranková – Tezex, Ul. Obrancov mieru č. 35, Stará 
Ľubovňa, Ján Rybovič - Memórium, Nám. gen. Štefánika č. 7, Stará Ľubovňa). 
     Mimoriadna kontrola v zariadeniach s vodnými atrakciami zameraná na prítomnosť 
legionel bola vykonávaná na základe usmernenia ÚVZ SR zn. OHŽP-1554/2014 zo dňa 
3.2.2014. Kontrola bola zameraná hlavne na plnenie povinností, vyplývajúcich 
prevádzkovateľom bazénov s vodnými atrakciami na umelých kúpaliskách a v ubytovacích 
zariadeniach zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na 
kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie 
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. 
Výsledky mimoriadnej kontroly v zariadeniach s vodnými atrakciami za rok 2013 (body č. 1, 
2, 3 usmernenia mimoriadnej kontroly) boli zaslané v požadovanom termíne na ÚVZ SR. 
     Dňa 16.7.2014 bol na základe žiadosti ÚVZ SR  Bratislava zn. OHŽP – 5391/2014 zo dňa 
3.7.2014 vykonaný cielený ŠZD zameraný na plnenie povinností, vyplývajúcich 
prevádzkovateľom umelých kúpalísk zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, 
kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, 
priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. 
Pri cielenom výkone ŠZD nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa letného 
termálneho kúpaliska Izabela vo Vyšných Ružbachoch - HITERA, spol. s r. o., Kúpele č. 48, 
065 02 Vyšné Ružbachy a neboli uplatnené žiadne sankcie. 
     V mesiacoch august – október 2014 bola riešená problematika Legionárskej choroby u 63 
ročného pacienta ČR s možným prameňom nákazy Krytý bazén Izabela v areáli Termálneho 
kúpaliska vo Vyšných Ružbachoch, Wellnes Izabela v Grand hoteli Strand vo Vyšných 
Ružbachoch a dekontaminácia vodovodných systémov teplej vody. 
 
     Na základe listu HH SR č. HDM/263/390/2014 zo dňa 13.1.2014 v nadväznosti na 
povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 
veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami spoločného stravovania boli 
v termíne od 15.1.2014 do 29.1.2014 vykonané mimoriadne cielené kontroly vo vybraných 15 
zariadeniach školského stravovania pri základných a stredných školách v okrese Stará 
Ľubovňa, zamerané na dodržiavanie  hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, 
skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 
533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane 
kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami 
podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ani v jednom 
z kontrolovaných zariadení neboli zistené nedostatky. V rámci výkonu mimoriadnych 
cielených kontrol vo vybraných zariadeniach školského stravovania pri základných  
a stredných školách v okrese Stará Ľubovňa bolo odobratých 5 podávaných  hotových  jedál.  
     Na základe listu HH SR č. HDM/2765/5396/2014 zo dňa 17.3.2014 v súvislosti s plnením 
úloh v rámci prioritných oblastí na úseku hygieny detí a mládeže, ako aj v zmysle napĺňania 
úloh EÚ akčného plánu detskej obezity na rok 2014 – 2020 a zefektívnenia výkonu cieleného 
štátneho zdravotného dozoru pre vytvorenie predpokladov na zlepšenie životných podmienok 
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detí a mládeže boli v termíne od 7.4.2014 do 22.4.2014 vykonané mimoriadne cielené 
kontroly zamerané na pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy vo vybraných 5 
základných školách v meste a 5 základných školách na vidieku.  
Na základe listu ÚVZ SR č. OHVBPKV/4878/2014/Jo zo dňa 9.6.2014 v súvislosti so 
zistením nepovolenej látky - nitrofuran (metabolit) furazolidonu v mrazenom králičom mäse 
z Číny boli odbornými zamestnancami oddelenia hygieny detí a mládeže vykonané cielené 
kontroly v 10 školských stravovacích zariadeniach v okrese Stará Ľubovňa, pri ktorých bolo 
zistené, že predmetné výrobky sa nenachádzajú ani v jednom z kontrolovaných zariadení.  
Na základe listu HH SR č. HDM/5357/14249/2014 zo dňa 30.6.2014 v nadväznosti na 
povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 
veci výkonu štátneho zdravotného dozoru počas konania zotavovacích podujatí pre deti a 
mládež boli v termíne od 14.7.2014 do 28.7.2014 vykonané 2 mimoriadne cielené kontroly 
v okrese Stará Ľubovňa, zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek počas konania 
letných zotavovacích  podujatí podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky  MZ SR č. 
526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti  o  požiadavkách  na zotavovacie  
podujatia. Pri výkone mimoriadnej cielenej kontroly zotavovacích podujatí pre deti a mládež 
v okrese Stará Ľubovňa počas konania letných zotavovacích podujatí neboli nezistené žiadne 
nedostatky, resp. porušenie hygienických požiadaviek podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
a vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
zotavovacie podujatia. 
Na základe listu HH SR č. HDM/5611/15040/2014 zo dňa 11.7.2014 v nadväznosti na 
povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo v termíne od 30.7.2014 do 
13.8.2014 vykonaných 13 mimoriadnych cielených kontroly v okrese Stará Ľubovňa, 
zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek na vybraných pieskoviskách v rámci 
občianskej vybavenosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. 
Pri výkone  mimoriadnej  cielenej  kontroly   zameranej na   dodržiavanie   hygienických 
požiadaviek  na pieskoviská v okrese Stará Ľubovňa bolo odobraných 10 vzoriek piesku 
z pieskovísk v rámci občianskej vybavenosti v meste Stará Ľubovňa. Na základe doručených 
protokolov o skúške k odobratým vzorkám piesku v 5 vzorkách  bola potvrdená prítomnosť 
vajíčok geohelmintov –  pieskovisko  na  Ul. 17.  Novembra  č. 5 v  Starej Ľubovni, potvrdená 
prítomnosť vajíčok geohelmintov s identifikáciou  vajíčok : Strongyloides  sp. – pieskovisko  
na Ul. 1. mája v Starej Ľubovni, pieskovisko na Ul. Za vodou v Starej Ľubovni, potvrdená 
prítomnosť vajíčok geohelmintov s identifikáciou vajíčok: Ascaris lumbricoides – 
pieskovisko na Ul. Okružnej č. 68 v Starej Ľubovni a pieskovisko na Ul. Mierovej za 
zdravotným strediskom v Starej Ľubovni. Nezávadnosť v mikrobiologických ukazovateľoch 
Termotolerantné koliformné baktérie, Enterokoky a Salmmonella species bola potvrdená vo 
všetkých odobratých vzorkách piesku.  
Na základe uvedeného zistenia bolo prevádzkovateľovi pieskovísk Verejnoprospešné služby 
p. o., Levočská č. 21, 064 01 Stará Ľubovňa nariadené dňa 13.8.2014 s okamžitou platnosťou 
uzatvorenie prevádzky pieskoviska na Ul. 17. novembra č. 5 v Starej Ľubovni,  pieskoviska 
na Ul. 1. mája v Starej Ľubovni, pieskoviska  na Ul. Za vodou v Starej Ľubovni a dňa 
20.8.2014 s okamžitou platnosťou uzatvorenie prevádzky pieskoviska na Ul. Okružnej č. 68 
v Starej Ľubovni a pieskoviska na Ul. Mierovej za zdravotným strediskom v Starej Ľubovni 
do doby odstránenia zistených nedostatkov a predloženia výsledkov vzoriek piesku 
o nezávadnosti pieskovísk v zmysle § 55 ods. 2 písm. g) zák. č. 355/2007 Z. z..  

336



Na základe predložených protokolov o skúške k odobratým vzorkám piesku o nezávadnosti 
pieskovísk bolo dňa 21.8.2014 zrušené nariadenie uzatvorenia prevádzky pieskoviska na Ul. 
17. novembra č. 5 v Starej Ľubovni, pieskoviska na Ul. 1. mája v Starej Ľubovni 
a pieskoviska  na Ul. Za vodou v Starej Ľubovni a dňa 18.9.2014 bolo zrušené nariadenie 
uzatvorenia prevádzky pieskoviska na Ul. Okružnej č. 68 v Starej Ľubovni a  pieskoviska na 
Ul. Mierovej za zdravotným strediskom v Starej Ľubovni, nakoľko odpadol dôvod, pre ktorý 
bol daný zákaz, teda nedostatky boli odstránené. 
     Na základe listu HH SR č. HDM/7497/21771/2014 zo dňa 3.10.2014 boli odbornými 
zamestnancami oddelenia Hygieny detí a mládeže pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
podľa § 5 od. 4  písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo veci riadenia, kontroly 
a koordinácie výkonu štátnej správy vykonané v termíne od 8.10.2014 do 22.10.2014 
mimoriadne kontroly v 15 školských stravovacích zariadeniach pri MŠ, ZŠ a SŠ v okrese 
Stará Ľubovňa so zameraním na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa 
používaného na prípravu hotových pokrmov. Nedostatky neboli zistené ani v jednom 
z kontrolovaných zariadení. 
 
     Listom ÚVZ SR zn. OHVBPKV/316/2014/Jo zo dňa 13.1.2014 bol nariadený výkon 
mimoriadných cielených kontrol zameraných na dodržiavanie hygienických požiadaviek a 
kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania v termíne od 15.1.2014 do 29.1.2014. 
Oddelením HVBPKV bolo vykonaných 18 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. 
    Na základe  listu  ÚVZ SR zn. OHVBPKV/2950/2014/Jo zo dňa 19.3.2014  sme 
zabezpečili výkon mimoriadných cielených kontrol zameraných na dodržiavanie 
hygienických požiadaviek  v "ázijských reštauráciách". Mimoriadne cielené kontroly boli 
vykonané v termíne od 2.4.2014 do 11.4.2014. Oddelením HVBPKV bolo vykonaných 12 
kontrol v zariadení spoločného stravovania a 1 v ázijskej reštaurácii. 
     Na základe listu  ÚVZ SR č. OHVBPKV/4878/2014/Jo zo dňa 9.6.2014 v súvislosti so 
zistením nepovolenej látky - nitrofuran  (metabolit) furazolidonu  v mrazenom králičom 
mäse z Číny sa odbornými zamestnancami  oddelenia  HVBPKV vykonávali cielené kontroly 
v prevádzkach ZSS v okrese Stará Ľubovňa, pri ktorých bolo zistené, že predmetné výrobky 
sa nenachádzajú ani v jednom z kontrolovaných zariadení. 
     Listom ÚVZ SR zn. OHVBPKV/5618/2014/Jo zo dňa 8.7.2014 bol nariadený výkon 
mimoriadnych cielených kontrol zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas 
konania hromadných podujatí. Odbornými zamestnancami RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
bolo vykonaných dňa 26.7.2014 celkom 8 kontrol. 
     V zmysle prípisu ÚVZ SR zn. OHVBPKV/13-16270/2014/Ko zo dňa 24.7.2014 
v súvislosti s výkonom mimoriadnej kontroly výrobcov mydla neboli vykonané kontroly, 
nakoľko výrobcov mydiel v okrese neevidujeme. 
     V zmysle prípisu ÚVZ SR zn. OHVBPKV/7837/2014/Jo zo dňa 16.10.2014 týkajúceho sa 
migrácie olova z formy na pečenie v tvare srdce, pôvodom z Číny bola vykonaná 1 kontrola  
dňa 17.10.2014. 
      Na základe prípisu ÚVZ SR zn. OHVBPKV/7470/2014/Jo zo dňa 1.10.2014 vo veci 
výkonu mimoriadnych kontrol mäsa v zariadeniach spoločného stravovania v čase od 6.10. - 
17.10.2014 bolo vykonaných 18 kontrol. 
     V rámci prípisu ÚVZ SR zn. OHVBPKV/8268/2014/Jo zo dňa 4.11.2014 vo veci 
mimoriadnej kontroly ohľadom výskytu Salmonella enteritidis v mrazených kuracích rezňoch 
pôvodom z Poľska bola vykonaná 1 kontrola. 
    Výsledky z výkonu mimoriadnych cielených kontrol ŠZD boli v požadovaných termínoch 
odoslané na ÚVZ SR v Bratislave. 
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ĎALŠIE ÚLOHY:   VÝKON ÚRADNEJ KONTROLY POTRAVÍN 
 
     Úradná kontrola bola plánovaná a realizovaná na základe Viacročného národného plánu 
Úradnej kontroly Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 - 2014. Kontroly boli 
zamerané na hygienu potravinárskych prevádzkarní, bezpečnosť potravín a materiálov 
a predmetov určených na styk s potravinami. Zvýšená pozornosť bola venovaná najmä na 
kontrolu: - vysledovateľnosti potravín živočíšneho pôvodu  a potravín rastlinného spôsobu  
                 (kontrolu dodávateľov, kontrolu označovania), 

- kontrolu dodržiavania chladiaceho reťazca a monitorovania teplôt,  
- kontrolu manipulácie s potravinami,  
- dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe a  HACCP systému pri výrobe 

a manipulácii s hotovými pokrmami, na ktorých prípravu boli použité potraviny 
živočíšneho pôvodu a potraviny rastlinného pôvodu (zvlášť je pozornosť 
venovaná slepačím vajciam), 

- kontrole manipulácie s odpadom, 
- kontrole zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, 
- kontrole odbornej spôsobilosti zamestnancov,  
- kontrole evidencie vzdelávania zamestnancov, 
- kontrole osobnej hygieny zamestnancov (podľa §  16 zákona č. 355/2007 Z. z.) 

a prevádzkovej hygieny (podľa nariadenia (ES) 852/2004.),   
- odber vzoriek na laboratórnu kontrolu (na obsah kontaminantov, rezíduí ATB, 

mikrobiologické požiadavky: Salmonella. Spp.). 
Za rok 2014 bolo vykonaných celkom 323 úradných kontrol, odobratých a laboratórne 
vyšetrených bolo 187 vzoriek potravín, vrátane hotových pokrmov. 
V rámci sankčných opatrení podľa zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení boli 
uložené tieto opatrenia: v blokovom konaní podľa § 29 zák. č. 152/1995 Z. z. o  potravinách 
v súčinnosti so zák. č. 372/1990 Zb. bolo udelených 23 blokových pokút v sume 1826 €. 
V rámci výkonu ÚKP bol v roku 2014 aj prešetrený 1 podnet. Orgán verejného zdravotníctva 
uložil 19 blokových pokút podľa § 84 zák. č. 372/1990 Zb. v sume 820 €. 
 
 
ĎALŠIE ÚLOHY:   PLNENIE UZNESENÍ VLÁDY NA ÚSEKU VEREJNÉHO 

ZDRAVOTNÍCTVA 
 
     Plnenie uznesení vlády na úseku verejného zdravotníctva sme v roku 2014 zabezpečovali 
plnením a realizáciou Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR na rok 
2014 a na ďalšie roky, ktoré sú bližšie vyhodnotené v odpočte plnenia Programov a projektov 
úradov verejného zdravotníctva v SR na rok 2014 a na ďalšie roky za RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni za rok 2014. 
  
    Plnením úloh Programového vyhlásenia vlády SR na r. 2012-2016 sme napĺňali zároveň aj 
schválené uznesenia vlády na úseku verejného zdravotníctva: 
A) ÚLOHY SÚVISIACE S LEGISLATÍVOU 
1. Predložiť na schválenie vláde SR návrh novely zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov v znení neskorších predpisov.    
     Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v období január – december 2014  
vykonali celkovo 519 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR            
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č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V rámci uvedených kontrol nebola uložená žiadna bloková pokuta. 
     Uvedené kontroly boli zapracované do Hlásení o počte vykonaných kontrol za Január 
2014, Február 2014, Marec 2014, Apríl 2014, Máj 2014, Jún 2014, Júl 2014, August 2014, 
September 2014, Október 2014, November 2014, December 2014 za RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni, ktoré sú sumarizované a spracovávané OPZ, PCZ na RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni.  
     Dňa 16.9.2014 sme listom č. 2014/002266/OPZ/89 zaslali na ÚVZ SR súhrnné hlásenie 
o počte začatých a ukončených správnych konaní, výške uložených pokút o názov a adresu 
zariadení, kde došlo k porušeniu zák. č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2014 až po 
súčasnosť.  
 
B) ÚLOHY SÚVISIACE S OCHRANOU A PODPOROU ZDRAVIA 
2. Priebežné sledovanie zdravotného stavu  obyvateľstva Slovenskej republiky  
a) Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 596 zo dňa 2.  septembra 

predložiť Správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 – 2011  na 
rokovanie vlády.  

b) Stanovovať priebežne determinanty, indikátory zdravia, sledovať a hodnotiť rizikové 
faktory zdravia a analyzovať zdravotný stav obyvateľov SR. 

     V rámci plnenia tejto úlohy zamestnanci OPZ, PCZ pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
v roku 2014 poskytli služby celkom 314 klientom v rámci činnosti PCZ. Základnú poradňu 
navštívilo v  roku 2014 spolu 154 klientov, ktorých vyšetrujeme podľa štandardných postupov 
vyšetrenia klienta v základnej poradni. 
Možnosť návštevy PZV využilo v roku 2014 celkom 89 klientov, ktorým sa poskytlo 
individuálne poradenstvo hodnotením stravovacích zvyklostí, najčastejšie analýzou 
jednodňového jedálneho lístka, spracovaného v počítačovom programe Alimenta a ktorý je 
východiskom pre intervenciu. Individuálne poradenstvo v POF využili roku 2014 celkom 3 
klienti. V poradni na optimalizáciu pohybovej aktivity sme v roku 2014 poskytli skupinové 
poradenstvo novoevidovanej skupine 19 klientov a opakované poradenstvo 2 klientkam.  
V oblasti ochrany zdravia pri práci sme v roku 2014 poskytli služby v rámci POPZP 29 
klientom. V roku 2014 sme prostredníctvom anonymnej telefónnej linky poskytovali  
občanom okresu možnosť získania odborných informácií súvisiacich s rizikom prenosu, 
priebehom infekcie a vyšetrením so zameraním najmä na otázky prevencie HIV/AIDS. 
Celkovo sme poskytli 13 konzultácií. V rámci anonymnej telefónnej linky zameranej na 
prevenciu odvykania od fajčenia bolo poskytnutých 5 konzultácií. 
V rámci výjazdovej poradne pri významných dňoch podľa WHO a iných zv aktivitách sme               
v roku 2014 klientom poskytovali vyšetrenie biochemických parametrov, antropometrických 
ukazovateľov, meranie TK, vyšetrenie tukomerom, CO monitorom, anamnézu, poradenstvo. 
Celkom sme uskutočnili 8 aktivít, pri ktorých bolo vyšetrených 100 klientov.                                 
Meranie TK v tomto roku mimo základnej a výjazdovej poradne sme vykonali pri 5 aktivitách 
142 klientom. Meranie antropometrie a stanovenie percenta telesného tuku sme vykonali pri 3 
aktivitách 128 klientom. Meranie CO monitorom sme realizovali pri 18 aktivitách 117 
klientom. S praktickými a odbornými lekármi vzájomne spolupracujeme pri odporúčaní 
klientov z  Poradne zdravia do ich ambulantnej starostlivosti. V roku 2014 sme takto 
odporúčali 56 klientov PZ.  Samozrejme aj títo lekári odporúčajú k nám svojich pacientov do 
základnej poradne alebo do nadstavbových poradní napr. POF, PZV.  
Vo februári 2014 sme zasielali na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a na ÚVZ SR 
v Bratislave údaje archív mdb. TZS k 31.12.2013 pre potreby hodnotenia a analyzovania 
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údajov z databázy Testu zdravého srdca získaných vyšetrením klientov v poradniach zdravia 
pri RÚVZ v SR. 
 
 
 
3. Zdravotné uvedomenie v Slovenskej republike  
a) Uskutočniť  monitoring  zdravotného  uvedomenia,  príprava   sprievodných 

dokumentov a  materiálov potrebných na jeho realizáciu. 
b) Príprava   Správy  o   zdravotnom  uvedomení  a   predloženie  do  gremiálnej  porady 

ministra zdravotníctva. 
     V roku 2014 v súvislosti s plnením tejto úlohy sme na základe sledovania a hodnotenia 
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľov smerovali aktivity, edukáciu 
a činnosti zamerané na preventívne opatrenia vedúce k zlepšeniu zdravotného stavu 
a zvýšeniu zdravotného povedomia.  
 
4. Predložiť správu o plnení Národného programu prevencie obezity za roky 2010 – 

2013 na rokovanie vlády Slovenskej republiky.  
     V súvislosti s plnením tejto úlohy prijal RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni členstvo 
v pracovnej skupine pre Podporu pohybovej aktivity, prevenciu nadváhy a obezity na RÚVZ 
SR.  
V rámci edukačných aktivít sme pre žiakov ZŠ Podolínec uskutočnili besedu na tému 
„Anorexia, bulímia“, ktorú sme doplnili premietnutím DVD, distribúciou zdravotno-
výchovného materiálu s uvedenou problematikou. Pre žiakov ZŠ Plavnica sme uskutočnili 
prednášku na tému „Anorexia, bulímia“, ktorú sme doplnili distribúciou zdravotno-
výchovného materiálu s uvedenou problematikou. V súvislosti s realizáciou edukačných 
aktivít sme poskytli dve telefonické konzultácie. 
Vo februári 2014 sme realizovali individuálne poradenstvo formou výjazdu pracovníkov 
Poradne zdravia v ZŠ Ľubotín. Klientom sme poskytli biochemické vyšetrenie rizikových 
faktorov KVCH (cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza) z kapilárnej krvi, 
antropometrické merania (výška, váha, pás, boky s následným stanovením BMI a WHR, 
percento telesného tuku), štandardné meranie tlaku krvi, meranie hladiny CO v pľúcach 
a v krvi CO monitorom. Na základe rozhovoru bola u klienta odobratá anamnéza, zhodnotili 
sa stravovacie zvyklosti, aktuálne biochemické vyšetrenie, meranie TK a antropometrické 
merania. Zistené výsledky sme spracovali v programe Test zdravé srdce a klienta sme 
oboznámili o význame rizikových faktorov vo vzťahu k zdraviu vo všeobecnosti, ale aj o 
tých, ktoré boli u klienta prítomné. V prípade zvýšenej alebo rizikovej hladiny jednotlivých 
meraní sa klientovi odporučila nielen úprava životného štýlu, ale v ďalšom postupe bol 
pozvaný na opakované vyšetrenie do základnej poradne alebo do nadstavbovej poradne, 
prípadne sa odporučil do starostlivosti ošetrujúceho lekára.  
Celkovo sme vyšetrili v ZŠ Ľubotín 7 klientov. Piati klienti boli následne odporúčaní do 
starostlivosti ošetrujúceho lekára. Súčasťou vyšetrenia u každého klienta bolo aj poskytnutie 
zdravotno-výchovných materiálov. 
       V súvislosti so zlepšením zdravotného uvedomenia celej populácie sme v roku 2014 
uskutočnili aktivity pri príležitosti významných dní s osobitným zameraní na témy a termíny 
odporúčané SZO: 
Pri príležitosti Svetového dňa – pohybom ku zdraviu - /10.5.2014/ sme spracovali vlastnú 
edíciu – leták pod názvom „Svetový deň – pohybom ku zdraviu“, ktorú sme distribuovali 31 
MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Stará Ľubovňa, 12 lekárňam,  Ľubovnianskej nemocnici, n. o., Domovu 
seniorov v Starej Ľubovni a Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov v obci 
Jarabina, 43 obciam a mestám v okrese Stará Ľubovňa, zariadeniu Ladies fitnes v Starej 
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Ľubovni. Opäť bol svetový deň propagovaný formou nástenky a webovej stránky RÚVZ so 
sídlom v Starej Ľubovni.  
V súvislosti so Svetovým dňom pohybom ku zdraviu sme uskutočnili Deň otvorených dverí 
v Poradni zdravia na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni dňa 19.5.2014, 20.5.2014, 23.5.2014 
počas ktorého bolo vyšetrených celkovo 19 klientov. Klientom sme poskytli biochemické 
vyšetrenie rizikových faktorov KVCH (cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza) 
z kapilárnej krvi, antropometrické merania (výška, váha, pás, boky s následným stanovením 
BMI a WHR, percento telesného tuku), štandardné meranie tlaku krvi, meranie hladiny CO 
v pľúcach a v krvi CO monitorom. Na základe rozhovoru bola u klienta odobratá anamnéza, 
zhodnotili sa stravovacie zvyklosti, aktuálne biochemické vyšetrenie, meranie TK a 
antropometrické merania. Zistené výsledky sme spracovali v programe Test zdravé srdce a 
klienta sme oboznámili o význame rizikových faktorov vo vzťahu k zdraviu vo všeobecnosti, 
ale aj o tých, ktoré boli u klienta prítomné. V prípade zvýšenej alebo rizikovej hladiny 
jednotlivých meraní sa klientovi odporučila nielen úprava životného štýlu, ale v ďalšom 
postupe bol pozvaný na opakované vyšetrenie do základnej poradne alebo do nadstavbovej 
poradne, prípadne sa odporučil do starostlivosti ošetrujúceho lekára. Dve klientky boli 
odporúčané do starostlivosti ošetrujúceho lekára. Súčasťou vyšetrenia u každého klienta bolo 
aj poskytnutie zdravotno-výchovných materiálov. Poradenstvo v odvykaní od fajčenia bolo 
poskytnuté 7 klientom. Pri príležitosti Svetového dňa pohybom ku zdraviu sme uskutočnili aj 
Deň otvorených dverí v  Poradni na optimalizáciu pohybovej aktivity a v Poradni zdravej 
výživy na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni dňa 19.5.2014, 20.5.2014, 23.5.2014 počas 
ktorého bolo poskytnuté poradenstvo 19 klientom. Klienti v Poradni zdravej výživy vyplnili 
jednodňový jedálny lístok a stravovací dotazník, poskytlo sa im individuálne poradenstvo 
hodnotením stravovacích zvyklostí a analýzou jednodňového jedálneho lístka spracovaného 
počítačovým programom Alimenta. V poradni na optimalizáciu pohybovej aktivity sme 
klientom poskytli individuálne poradenstvo v oblasti optimálnej pohybovej aktivity. Zároveň 
sme zahájili aktívnu spoluprácu Poradenského centra zdravia pri RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni s Ladies fitness v Starej Ľubovni v rámci vstupných a výstupných vyšetrení klientov 
absolvujúcich kurzy cvičení. O realizovaní jednotlivých aktivít bola spracovaná 
fotodokumentácia. 
V súvislosti s realizáciou iných zdravotno-výchovných aktivít sme uskutočnili pre žiakov ZŠ 
vo Veľkom Lipníku prednášku na tému „Chrbtica“, ktorú sme doplnili o distribúciu zv 
materiálu a 1 telefonickú konzultáciu ohľadne dohodnutia aktivít.  
V rámci Svetového dňa potravy – /16.10.2014/ sme vypracovali leták, ktorý sme 
distribuovali na jednotlivé MŠ, ZŠ a SŠ (31 subjektov), 12 lekárňam, 21 ambulanciám 
praktických lekárov pre dospelých, 15 ambulanciám pre deti a dorast, 43 obciam a mestám 
v okrese Stará Ľubovňa, Okresnému úradu v Starej Ľubovni a Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Starej Ľubovni. Tento svetový deň sme propagovali aj na webovej stránke RÚVZ 
so sídlom v Starej Ľubovni a formou nástenky vo  vstupných priestoroch  RÚVZ.  
 
5. Pokračovanie v realizácii úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Programu ozdravenia 

výživy obyvateľov SR   
     Zamestnanci RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni sa na plnení tejto úlohy podieľali v roku 
2014 plnením Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR v pôsobnosti okresu Stará 
Ľubovňa.  
 
I. Plnenie rozpracovaných úloh vyplývajúcich z aktualizácie Programu pre oblasť 

hygieny výživy 

341



Úloha č. 1.  Zlepšiť zdravotný stav a dosiahnuť tak zníženie prevalencie neprenosných chorôb 
súvisiacich s výživou, ako sú najmä kardiovaskulárne choroby, niektoré 
onkologické choroby, diabetes a osteoporóza.  

     V roku 2014 zamestnanci Poradenského centra zdravia pri RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni realizovali monitoring zameraný na prevenciu neprenosných chorôb súvisiacich 
s výživou prostredníctvom preventívnych vyšetrení zdravých osôb v produktívnom veku 
a vyhľadávania rizikových faktorov uvedených ochorení celkovo u 154 klientov. Klientovi, 
u ktorého sa v základnej poradni zistili chyby, príp. nedostatky v spôsobe stravovania sa 
ponúkla možnosť návštevy Poradne zdravej výživy (PZV). Následne bol klientovi odovzdaný 
na vyplnenie jednodňový jedálny lístok a stravovací dotazník s vysvetlením, ako je potrebné 
ho vyplniť. V PZV sme poskytli poradenstvo individuálne, hodnotením stravovacích 
zvyklostí, najčastejšie analýzou jednodňového jedálneho lístka, ktorý je spracovaný 
počítačovým programom Alimenta a je východiskom pre intervenciu. Celkom v roku 2014 
sme poskytli poradenstvo 89 klientom. 
 
Úloha č. 2.  Zvrátiť trend obezity u obyvateľstva SR, najmä u detí a mládeže. 
     Počas roka 2014 sme sa podieľali realizáciou poradenstva klientom v oblasti zdravého 
spôsobu života vrátane  správnych návykov s cieľom redukcie nadváhy.  
 
Úloha č. 3. Dosiahnuť zníženie existujúceho deficitu v príjme pozitívnych nutrientov vo výžive 

a súčasne dosiahnuť zníženie rizikových faktorov výživy.  
     V priebehu roka 2014 oddelenie hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických 
výrobkov každý mesiac odoberalo 2 vzorky kuchynskej soli zo zahraničnej produkcie 
s cieľom monitorovania obsahu jódu (KI a KIO3) v kuchynskej soli a zabezpečovania 
kontinuálneho prísunu jódu do ľudského organizmu. Vzorky soli sú odosielané na rozbor do 
laboratória pri  RÚVZ so sídlom v Poprade.  
V súvislosti s realizáciou projektu „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových 
skupín dospelej populácie“ sa vykonával monitoring počas roka 2014. V tomto roku 
prostredníctvom monitoringu a intervencie bol vplyv na zlepšenie stravovacích návykov u 
vybraných skupín dospelej populácie  so zameraním na ľahkú prácu.  Vyplňujú sa pripravené 
dotazníky  pre vybrané cielené skupiny.  V roku 2014 bolo takto vyšetrených 80 respondentov 
– podľa veku a pohlavia /muži, ženy, veková kategória/ v každom roku. 
 

Úloha č. 4. Zvýšiť celkové  uvedomenie a  pochopenie vplyvu výživy na zdravie človeka 
a kladného pôsobenia preventívnych zásahov do výživy a režimu stravovania. 

     V roku 2014 zamestnanci Poradenského centra zdravia naďalej pokračovali v činnosti 
poradne zdravia, zabezpečovali poskytovanie poradenstva v oblasti správnej výživy, 
poskytovaním zdravotno-výchovných materiálov pre klientov poradne zdravia.  
 
Úloha č. 5. Legislatívne  podporovať  a   usmerňovať  poľnohospodársku  prvovýrobu 

a potravinársku výrobu. 
     V roku 2014 sa na oddelení hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických 
výrobkov zabezpečovala úradná kontrola potravín a výkon ŠZD v potravinárskych 
prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania zameraných na dodržiavanie 
požiadaviek legislatívy na označovanie potravín, najmä potravín na osobitné výživové účely, 
výživy pre dojčatá a malé deti, výživových doplnkov, označenie prídavných látok, GMO 
zložiek a alergénov v potravinách. Doposiaľ sa v roku 2014 sa vykonalo 323 úradných 
kontrol a  543 výkonov  ŠZD.   Osobitná  pozornosť sa venuje kontrole označovania. 
V rámci monitoringu bolo v roku 2014 odobraných 33 vzoriek potravín, z toho 2 vzorky pre 
dojčatá a malé deti na prítomnosť mykotoxínov, 10 vzoriek so zameraním na mikrobiologické 
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riziko a kontrolu označovania, 1 vzorka bola zaslaná na analýzu melamínu, 5 vzoriek bolo 
odoslaných na analýzu dusičnanov, dusitanov, 5 vzoriek bolo odoslaných na analýzu olovo, 
kadmium a ortuť, 2 vzorky na kontrolu rezíduí pesticídov, 2 vzorky na analýzu akrylamidu, 2 
vzorky na analýzu patulínu, 2 vzorky na analýzu aflatoxínu, a 2 vzorky na analýzu 
benzo(a)pyrénu. Výsledky všetkých vyšetrených vzoriek boli v súlade s platnou legislatívou. 
 
Úloha č. 6.  Prijať a presadzovať odporúčané výživové dávky a z nich odvodenú odporúčanú 

spotrebu potravín v súlade so súčasnými vedeckými odporúčaniami 
a s legislatívnymi normami.  

     Zamestnanci oddelenia hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa 
v roku 2014 zamerali na kontrolu označovania  potravín, pokrmov, včítane alergénov a AZO 
farbív v jedálnych lístkoch v zariadeniach spoločného stravovania. 
 
Úloha č. 7.  Presadzovať  nové  koncepcie  rozvoja všetkých  foriem  spoločného  stravovania 

obyvateľstva. 
     S cieľom zaškolenia personálu v zariadeniach spoločného stravovania zameraného na 
zvyšovanie vedomostí o správnej výžive a zásadách správnej výrobnej praxe sa na základe 
požiadania realizujú oddelením hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických 
výrobkov prednášky pre zamestnancov stravovacích  prevádzok. V roku 2014 bola 
zrealizovaná jedna prednáška v ZSS. 
 
II.  Rozpracovanie úloh aktualizácie Programu pre oblasť hygieny detí a mládeže 
     Zamestnanci Hygieny detí a mládeže sa na plnení tejto úlohy podieľali v pôsobnosti okresu 
Stará Ľubovňa v roku 2014 plnením Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR 
prostredníctvom rozpracovaných úloh vyplývajúcich z aktualizácie Programu pre oblasť 
hygieny detí a mládeže. 
 
Úloha č. 1.  Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej výživy a správne zloženie výživy detí 

a mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej 
výživy.  

     V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania detí 
a mládeže sme počas roka 2014 presadzovali, aby skladba obedov, resp. celodenné 
stravovanie detí a mládeže maximálne zohľadňovala požiadavky zásad správnej výživy 
a pestrosti jedál, aby zostava jedálnych lístkov rešpektovala aj celotýždennú frekvenciu 
jednotlivých druhov jedál a vychádzala z odporúčaní aktualizácie Programu.  
V rámci plnenia tejto úlohy sme v roku 2014 odobrali 4 vzorky mliečnej výživy z detského 
oddelenia Ľubovnianskej nemocnice, n. o., 21 vzoriek vôd na prípravu dojčeneckej výživy, 4 
vzorky hotových pokrmov zo zariadení spoločného stravovania pre detí a mládež na úradnú 
kontrolu potravín a 5 vzoriek hotových pokrmov na energetickú a nutričnú hodnotu v rámci 
mimoriadnych cielených kontrol v ZSS pre detí a mládež.  
V rámci zdravotno-výchovných aktivít sme uskutočnili 52 konzultácií v roku 2014 so 
zameraním na stravovanie detí a mládeže, ktoré sa dotýkali odberu vzoriek vôd na prípravu 
kojeneckej stravy, zdravej výživy, hotových pokrmov, mliečnej výživy, výsledkov sterov 
z prostredia školskej kuchyne, výsledkov laboratórnych rozborov vody zo zariadení 
spoločného stravovania, nedostatkov z výkonu ŠZD v školskom stravovacom zariadení, 
nedostatkov v prevádzkových poriadkoch školských stravovacích zariadení, požiadaviek 
výdaja stravy deťom v materskej škole, kapacity školského stravovacieho zariadenia, 
požiadaviek stravovania cudzích stravníkov, problematiky biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu, označovania čajov, požiadaviek odberu hotových pokrmov do 
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prepravných nádob. S detským oddelením Ľubovnianskej nemocnice, n. o. sme konzultovali 
odber a laboratórne výsledky dojčeneckej stravy.  
V rámci realizácie „Školského mliečneho programu“ sme v roku 2014 poskytli 3 
telefonické konzultácie ohľadom zapojenosti škôl a žiakov do Školského mliečneho 
programu.  
Pre časopis Predškolská výchova sme poskytli informácie k článku „Zdravé srdce alebo 
prevencia je lepšia ako liečba“. 
Pre rádio Slovensko sme v júni 2014 poskytli informácie k reportáži pod názvom „Hygienici 
kontrolujú predaj zmrzliny“.  
V júni 2014 sme v rámci odborných seminárov zamestnancov RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni odprezentovali seminár pod názvom „Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov 
v zariadeniach školského stravovania“. 
 
Úloha č. 2.  Podporovať rozvoj školského stravovania tak,  aby vyhovovalo zásadám  zdravej 

výživy. 
     V roku 2014 sme sa podieľali metodickou pomocou a usmerňovaním na riešení problémov 
súvisiacich so školským stravovaním v praxi. Výkon ŠZD na úseku školského stravovania 
sme zamerali aj na metodické usmerňovanie práce vedúcich stravovacích zariadení vo vzťahu 
k dodržiavaniu požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť vyrábaných hotových pokrmov, skladbu 
a pestrosť jedálnych lístkov.  
Dňa 3.4.2014 sme v rámci školenia vedúcich školských stravovacích zariadení pre detí 
a mládež v okrese Stará Ľubovňa uskutočnili seminár pod názvom „Výsledky kontrol výkonu 
ŠZD v ZSS pre detí a mládež“.  
V súvislosti so školením v rámci odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky 
závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov sme dňa 
6.5.2014, 8.7.2014 a 20.11.2014 odprezentovali v každom termíne po 5 prednášok na tému: 
„HACCP“; „Úvod do problematiky hygieny, hygiena výživy, základné pojmy“; „Zariadenia 
spoločného stravovania“; „Označenie potravín“; „Stánkový predaj“ (celkom 15 prednášok).  
V okrese Stará Ľubovňa je zriadených 5 školských bufetov, ktoré sa nachádzajú v meste Stará 
Ľubovňa (3 bufety v ZŠ a 2 bufety v SŠ). V roku 2014 boli v školských bufetoch v meste 
Stará Ľubovňa vykonané kontroly, ktoré boli zamerané na sortiment predávaného tovaru 
(celkom 3 kontroly). Ani v jednom bufete nebol zistený predaj nápojov s obsahom chinínu a 
kofeínu, tabakových výrobkov a alkoholických nápojov. Rovnako ani v jednom z bufetov 
nebol porušený sortiment predávaných výrobkov, ktoré boli schválené v rozhodnutiach 
orgánu verejného zdravotníctva vydaných k uvedeniu zariadení do prevádzky.  
     V zariadeniach pre detí a mládež v okrese Stará Ľubovňa boli v súvislosti so zabezpečením 
bezpečnosti potravín v roku 2014 vykonávané mimoriadne kontroly. 
     Na základe listu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
OHVBPKV/4878/2014/Jo zo dňa 9.6.2014 v súvislosti so zistením nepovolenej látky - 
nitrofuran (metabolit) furazolidonu v mrazenom králičom mäse z Číny boli odbornými 
zamestnancami oddelenia hygieny detí a mládeže vykonané cielené kontroly v 10 školských 
stravovacích zariadeniach v okrese Stará Ľubovňa, pri ktorých bolo zistené, že predmetné 
výrobky sa nenachádzajú ani v jednom z kontrolovaných zariadení.  
Na základe listu HH SR č. HDM/7497/21771/2014 zo dňa 3.10.2014 boli odbornými 
zamestnancami oddelenia Hygieny detí a mládeže pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
podľa § 5 od. 4  písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo veci riadenia, kontroly 
a koordinácie výkonu štátnej správy vykonané v termíne od 8.10.2014 do 22.10.2014 
mimoriadne kontroly v 15 školských stravovacích zariadeniach pri MŠ, ZŠ a SŠ v okrese 
Stará Ľubovňa so zameraním na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa 
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používaného na prípravu hotových pokrmov. Nedostatky neboli zistené ani v jednom 
z kontrolovaných zariadení. 
 
Úloha č. 3. Podporovať konzumáciu mlieka a  mliečnych výrobkov v  rámci školského 

stravovania. 
     V okrese Stará Ľubovňa sa realizuje školský mliečny program, ktorého výkon a 
organizácia boli usmernené metodickým usmernením č. 12/2008 zo 6. októbra 2008 
k realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na 
podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na 
základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 342/2009 Z. z. a  Metodického usmernenia 16/2009-R z 27. augusta 2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa vyššie citované usmernenie. 
Oproti školskému roku 2012/2013 sa počet škôl a počet detí zapojených do školského 
mliečneho programu nezmenil. V školskom roku 2013/2014 je do programu zapojených 16 
školských jedální pri ZŠ s MŠ, 3 školské jedálne pri ZŠ a 2 školské jedálne pri MŠ. Mliečne 
výrobky v rámci školského  mliečneho programu boli podávané 2 742 žiakom základných 
škôl a 1 131 deťom materských škôl. Dodávateľom mliečnych výrobkov do zariadení 
spoločného stravovania pre deti a mládež v okrese Stará Ľubovňa je Mliekareň Kežmarok. 
V rámci školského mliečneho programu bol zo strany dodávateľa v ponuke nasledovný 
sortiment: tekuté mlieko s predlženou trvanlivosťou, ochutené mlieko v objeme 0,25 l, biele a 
ovocné jogurty, zakysané a acidofilné mlieko. Údaje o počte škôl a žiakov zapojených do 
školského mliečneho programu v okrese Stará Ľubovňa sme získali na základe 3 
telefonických konzultácií od pracovníkov školských úradov v pôsobnosti okresu Stará 
Ľubovňa. Na realizácii uvedeného programu sa podieľame ako riešiteľ. 
 
Úloha č. 4. Podporovať pitný režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov.  
      V rámci výkonu ŠZD sme roku 2014 v predškolských a školských zariadeniach 
kontrolovali zabezpečenie pitného režimu, spôsob jeho realizácie, druh podávaných nápojov, 
spôsob konzumácie nápojov. V zariadeniach spoločného stravovania pre detí a mládež sme sa 
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameriavali pri kontrolách skladby jedál 
a pestrosti jedálnych lístkov aj na podávanie vhodných nápojov za obedom. Presadzuje sa 
dodržiavanie pitného režimu a význam prijímania dostatočného množstva zdravotne 
vhodných nápojov. Väčšina školských stravovacích zariadení v okrese Stará Ľubovňa 
realizuje projekt „Školské ovocie“, v rámci ktorého sú podávané okrem ovocia aj 100% -né 
ovocné šťavy.  
 
III.  Rozpracovanie úloh aktualizácie Programu pre oblasť podpory zdravia 
Úloha č. 1.Monitorovať začiatočnú situáciu a následný progres v oblasti výživy, fyzickej 

aktivity a prevencie obezity v SR. 
     V roku 2014 zamestnanci Poradenského centra zdravia pri RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni realizovali monitoring zameraný na prevenciu neprenosných chorôb súvisiacich 
s výživou prostredníctvom preventívnych vyšetrení zdravých osôb v produktívnom veku 
a vyhľadávania rizikových faktorov uvedených ochorení celkovo u 154 klientov. V Poradni 
zdravej výživy sme realizovali monitoring v oblasti výživy v roku 2014 u 89 klientov 
a v Poradni na optimalizáciu pohybovej aktivity sme realizovali skupinové poradenstvo u 19 
novoevidovaných klientov a 2 opakovaných klientov. 
V súvislosti s realizáciou programu „Ovocie a zelenina do škôl“ sme v roku 2014 uskutočnili 
pre žiakov ZŠ Orlov besedu pod názvom „Zdravá výživa“, ktorú sme doplnili premietnutím 
DVD a distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. V súvislosti s prípravou aktivít sme 
poskytli 1 telefonickú konzultáciu.  
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V decembri 2014 sme pre žiakov Spojenej školy internátnej v Starej Ľubovni uskutočnili 
prednášku na tému „Zdravý životný štýl“ spojenú s distribúciou zdravotno-výchovného 
materiálu.  
V súvislosti s realizáciou programu „Ovocie a zelenina do škôl“ sme dňa 4.11.2014 listom č. 
2014/002736/OPZ/120 zaslali na RÚVZ so sídlom v Prešove požadovanú správu ohľadom 
stručného prehľadu aktivít realizovaných v súvislosti s projektom „Ovocie a zelenina do škôl“ 
v školskom roku 2013/2014 odbornými zamestnancami RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
s vyčíslením finančných nákladov na realizáciu. 
Úloha č. 2. Podporovať zvýšenie zdravotného uvedomenia občanov v  produktívnom 

a postproduktívnom veku. 
 Pri príležitosti Svetového dňa vody - /22.3.2014/ sme spracovali leták pod názvom „Svetový 
deň vody“, ktorý sme následne distribuovali všetkým MŠ, ZŠ a SŠ (31 subjektov), 12 
lekárňam, Ľubovnianskej nemocnici, n. o., 21 APL pre dospelých, 15 APL pre deti a dorast, 
12 základným organizáciám Jednoty dôchodcov Slovenska, Domovu seniorov v Starej 
Ľubovni a Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov v obci Jarabina, základnej 
organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska.  Tento svetový deň bol propagovaný aj nástenkou 
v priestoroch RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni a na webovej stránke RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni. Pre žiakov ZŠ na Ul. Levočská v Starej Ľubovni sme uskutočnili prednášku 
na tému „Voda“, spojenú s distribúciou zv materiálu k danej problematike a poskytli sme 1 
telefonickú konzultáciu ohľadom dohodnutia aktivít.  
Svetový  deň  zdravia - /7.4.2014/ sme propagovali nástenkou v priestoroch RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni a uskutočnili sme Deň otvorených dverí v Poradni zdravia na RÚVZ so 
sídlom v Starej Ľubovni. Klientom sme poskytli biochemické vyšetrenie rizikových faktorov 
KVCH (cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza) z kapilárnej krvi, 
antropometrické merania (výška, váha, pás, boky s následným stanovením BMI a WHR, 
percento telesného tuku), štandardné meranie tlaku krvi, meranie hladiny CO v pľúcach 
a v krvi CO monitorom. Na základe rozhovoru bola u klienta odobratá anamnéza, zhodnotili 
sa stravovacie zvyklosti, aktuálne biochemické vyšetrenie, meranie TK a antropometrické 
merania. Zistené výsledky sme spracovali v programe Test zdravé srdce  a klienta sme 
oboznámili o význame rizikových faktorov vo vzťahu k zdraviu vo všeobecnosti, ale aj o 
tých, ktoré boli u klienta prítomné. V prípade zvýšenej alebo rizikovej hladiny jednotlivých 
meraní sa klientovi odporučila nielen úprava životného štýlu, ale v ďalšom postupe bol 
pozvaný na opakované vyšetrenie do základnej poradne alebo do nadstavbovej poradne, 
prípadne sa odporučil do starostlivosti ošetrujúceho lekára. Celkovo sme pri príležitosti Dňa 
otvorených dverí vyšetrili 4 klientov. Dvaja klienti boli následne odporúčaní do starostlivosti 
ošetrujúceho lekára. Súčasťou vyšetrenia u každého klienta bolo aj  poskytnutie zdravotno-
výchovných materiálov. 
Pri príležitosti Svetového dňa – pohybom ku zdraviu - /10.5.2014/ sme spracovali vlastnú 
edíciu – leták pod názvom „Svetový deň – pohybom ku zdraviu“, ktorú sme distribuovali 31 
MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Stará Ľubovňa, 12 lekárňam,  Ľubovnianskej nemocnici, n.o., Domovu 
seniorov v Starej Ľubovni a Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov v obci 
Jarabina, 43 obciam  a mestám v okrese Stará Ľubovňa, zariadeniu Ladies fitnes v Starej 
Ľubovni. Opäť bol svetový deň propagovaný formou nástenky a webovej stránky RÚVZ so 
sídlom v Starej Ľubovni.  
V súvislosti so Svetovým dňom pohybom ku zdraviu sme uskutočnili Deň otvorených dverí 
v Poradni zdravia na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni dňa 19.5.2014, 20.5.2014, 23.5.2014 
počas ktorého bolo vyšetrených celkovo 19 klientov. Klientom sme poskytli biochemické 
vyšetrenie rizikových faktorov KVCH (cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza) 
z kapilárnej krvi, antropometrické merania (výška, váha, pás, boky s následným stanovením 
BMI a WHR, percento telesného tuku), štandardné meranie tlaku krvi, meranie hladiny CO 

346



v pľúcach a v krvi CO monitorom.. Na základe rozhovoru bola u klienta odobratá anamnéza, 
zhodnotili sa stravovacie zvyklosti, aktuálne biochemické vyšetrenie, meranie TK a 
antropometrické merania. Zistené výsledky sme spracovali v programe Test zdravé srdce a 
klienta sme oboznámili o význame rizikových faktorov vo vzťahu k zdraviu vo všeobecnosti, 
ale aj o tých, ktoré boli u klienta prítomné. V prípade zvýšenej alebo rizikovej hladiny 
jednotlivých meraní sa klientovi odporučila nielen úprava životného štýlu, ale v ďalšom 
postupe bol pozvaný na opakované vyšetrenie do základnej poradne alebo do nadstavbovej 
poradne, prípadne sa odporučil do starostlivosti ošetrujúceho lekára. Dve klientky boli 
odporúčané do starostlivosti ošetrujúceho lekára. Súčasťou vyšetrenia u každého klienta bolo 
aj poskytnutie zdravotno-výchovných materiálov. Poradenstvo v odvykaní od fajčenia bolo 
poskytnuté 7 klientom. Pri príležitosti Svetového dňa pohybom ku zdraviu sme uskutočnili aj 
Deň otvorených dverí v  Poradni na optimalizáciu pohybovej aktivity a v Poradni zdravej 
výživy na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni dňa 19.5.2014, 20.5.2014, 23.5.2014 počas 
ktorého bolo poskytnuté poradenstvo 19 klientom. Klienti v Poradni zdravej výživy vyplnili 
jednodňový jedálny lístok a stravovací dotazník, poskytlo sa im individuálne poradenstvo 
hodnotením stravovacích zvyklostí a analýzou jednodňového jedálneho lístka spracovaného 
počítačovým programom Alimenta. V poradni na optimalizáciu pohybovej aktivity sme 
klientom poskytli individuálne poradenstvo v oblasti optimálnej pohybovej aktivity.  
Zároveň sme zahájili aktívnu spoluprácu Poradenského centra zdravia pri RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni s Ladies fitness v Starej Ľubovni v rámci vstupných a výstupných vyšetrení 
klientov absolvujúcich kurzy cvičení. O realizovaní jednotlivých aktivít bola spracovaná 
fotodokumentácia. 
Pri príležitosti Svetového dňa srdca - /29.9.2014/ zamestnanci OPZ, PCZ vypracovali 
vlastnú edíciu pod názvom „Svetový deň srdca“,  ktorá bola uverejnená na webovej stránke 
RÚVZ (www.vzsl.sk) a distribuovaná na jednotlivé MŠ, ZŠ a SŠ (31 subjektov), 12 
lekárňam, 21 ambulanciám praktických lekárov pre dospelých, 15 ambulanciám pre deti 
a dorast, 43 obciam a mestám v okrese Stará Ľubovňa, Okresnému úradu v Starej Ľubovni, 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni. Tento svetový deň bol propagovaný 
aj nástenkou v priestoroch RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.  
V súvislosti so „Svetovým dňom srdca“ sme v rámci kampane MOST uskutočnili 26.9.2014 
aktivity výjazdovou poradňou zdravia na pešej zóne pred Mestským úradom v Starej Ľubovni, 
kde sme klientom poskytli biochemické vyšetrenie cholesterolu a glykémie z kapilárnej krvi, 
antropometrické merania (výška, váha, pás, boky s následným stanovením BMI a WHR, 
percento telesného tuku), štandardné meranie tlaku krvi a meranie hladiny oxidu uhoľnatého 
v pľúcach a v krvi pomocou prístroja CO monitor. Klienta sme oboznámili o význame 
rizikových faktorov vo vzťahu k zdraviu vo všeobecnosti, ale aj o tých, ktoré boli u klienta 
prítomné. V prípade zvýšenej alebo rizikovej hladiny jednotlivých meraní sa klientovi 
odporučila nielen úprava životného štýlu, ale v ďalšom postupe bol pozvaný na kompletné 
vyšetrenie do základnej poradne, prípadne sa odporučil do starostlivosti ošetrujúceho lekára. 
Súčasťou vyšetrenia u každého klienta bolo aj poskytnutie zdravotno-výchovných materiálov. 
Uvedené vyšetrenia na stanovišti zdravia bolo poskytnuté 50 klientom, meranie glykémie 20 
klientom. Z realizácie uvedených aktivít bola spracovaná fotodokumentácia. 
O propagácii činnosti pracovníkov RÚVZ  so sídlom v  Starej Ľubovni na stanovišti zdravia 
sme spracovali vlastnú edíciu „Oznam o Dni srdca“, ktorý sme uverejnili na webovej stránke 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni. V rámci spolupráce s MÚ v Starej Ľubovni sme poskytli 2 
telefonické konzultácie. Pre Ľubovnianske noviny sme poskytli informácie k článku pod 
názvom „Nezabúdajte na svoje srdce“.  
 
V rámci Svetového dňa potravy – /16.10.2014/ sme vypracovali leták, ktorý sme 
distribuovali na jednotlivé MŠ, ZŠ a SŠ (31 subjektov), 12 lekárňam, 21 ambulanciám 
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praktických lekárov pre dospelých, 15 ambulanciám pre deti a dorast, 43 obciam a mestám 
v okrese Stará Ľubovňa, Okresnému úradu v Starej Ľubovni a Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Starej Ľubovni. Tento svetový deň sme propagovali aj na webovej stránke RÚVZ 
so sídlom v Starej Ľubovni a formou nástenky vo  vstupných priestoroch  RÚVZ.  
 
 
 
Úloha č. 3. Pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich zo  špecifického programu prevencie 

obezity „Národný program prevencie obezity“ a podporovať programy na 
úrovni miest a regiónov v rámci podpory zdravia. 

     V súvislosti s plnením tejto úlohy prijal RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni členstvo 
v pracovnej skupine pre Podporu pohybovej aktivity, prevenciu nadváhy a obezity na RÚVZ 
SR. V rámci edukačných aktivít sme pre žiakov ZŠ Podolínec uskutočnili besedu na tému 
„Anorexia, bulímia“, ktorú sme doplnili premietnutím DVD, distribúciou zdravotno-
výchovného materiálu s uvedenou problematikou. Pre žiakov ZŠ Plavnica sme uskutočnili 
prednášku na tému „Anorexia, bulímia“, ktorú sme doplnili distribúciou zdravotno-
výchovného materiálu s uvedenou problematikou. V súvislosti s realizáciou edukačných 
aktivít sme poskytli dve telefonické konzultácie. 
Vo februári 2014 sme realizovali individuálne poradenstvo formou výjazdu pracovníkov 
Poradne zdravia v ZŠ Ľubotín. Klientom sme poskytli biochemické vyšetrenie rizikových 
faktorov KVCH (cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza) z kapilárnej krvi, 
antropometrické merania (výška, váha, pás, boky s následným stanovením BMI a WHR, 
percento telesného tuku), štandardné meranie tlaku krvi, meranie hladiny CO v pľúcach 
a v krvi CO monitorom. Na základe rozhovoru bola u klienta odobratá anamnéza, zhodnotili 
sa stravovacie zvyklosti, aktuálne biochemické vyšetrenie, meranie TK a antropometrické 
merania. Zistené výsledky sme spracovali v programe Test zdravé srdce  a klienta sme 
oboznámili o význame rizikových faktorov vo vzťahu k zdraviu vo všeobecnosti, ale aj o 
tých, ktoré boli u klienta prítomné. V prípade zvýšenej alebo rizikovej hladiny jednotlivých 
meraní sa klientovi odporučila nielen úprava životného štýlu, ale v ďalšom postupe bol 
pozvaný na opakované vyšetrenie do základnej poradne alebo do nadstavbovej poradne, 
prípadne sa odporučil do starostlivosti ošetrujúceho lekára. Celkovo sme vyšetrili v ZŠ 
Ľubotín 7 klientov. Piati klienti boli následne odporúčaní do starostlivosti ošetrujúceho lekára. 
Súčasťou vyšetrenia u každého klienta bolo aj  poskytnutie zdravotno-výchovných 
materiálov. 
     V roku 2014 sme podporili na úrovni mesta a regiónu v rámci podpory zdravia nižšie 
uvedené projekty: 
Do projektu „Adamko, hravo-zdravo“ sú v okrese Stará Ľubovňa zapojené MŠ Kamienka, 
MŠ Nová Ľubovňa, MŠ a ZŠ Podolínec. Jednotlivým projekt realizujúcim školám  
poskytujeme poradenstvo a  spolupracujeme priamo s jednotlivými koordinátormi.  
V roku 2014 sme uskutočnili 3 besedy pre deti MŠ v Podolínci spojené s premietnutím 
videokazety „Prečo zvieratká bolia zúbky“ a distribúciou zv materiálu. V súvislosti 
s prípravou a realizáciou aktivít bola poskytnutá 1 telefonická konzultácia.  
Ľubovnianskou knižnicou v Starej Ľubovni sme boli oslovení pre opakovanú spoluprácu na 
realizácií aktivít v súvislosti s projektom „Rozhovory pod lampou“. V súvislosti s prípravou 
aktivít na najbližšie obdobie bola poskytnutá 1 telefonická konzultácia. 
Odborní zamestnanci OPZ, PCZ v rámci realizácie projektu „Zdravé mesto“ spolupracovali 
s garantom projektu pri MÚ v Starej Ľubovni  pri príprave aktivít. Pre obyvateľov zdravého 
mesta sme zvlášť iniciovali v roku 2014 Svetový deň proti rakovine, Svetový deň chorých, 
Medzinárodný deň zriedkavých ochorení, Svetový deň obličiek, Týždeň mozgu, Svetový deň 
Downovho syndrómu, Svetový deň vody, Svetový deň tuberkulózy, Svetový deň pohybom 
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ku zdraviu, Svetový deň bez tabaku, Svetový týždeň na podporu dojčenia, Svetový deň prvej 
pomoci, Svetový deň samovrážd, Európsky deň ústneho zdravia, Svetový deň Alzheimerovej 
choroby, Svetový deň srdca, Svetový deň duševného zdravia, Medzinárodný deň starších, 
Svetový deň potravy, Svetový deň osteoporózy, Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, Svetový deň diabetu, Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň AIDS. 
V rámci týchto aktivít sme zasielali výzvy, vlastnú edíciu a podporovali realizáciu zv aktivít.  
V súvislosti s realizáciou projektu „Prečo som na svete rád/a“ sme v roku 2014 uverejnili na 
základe požiadavky ÚVZ SR v Bratislave informácie o súťaži „Prečo som na svete rád/a“ ako 
aj leták k súťaži „Prečo som na svete rád/a“ na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Starej 
Ľubovni. V rámci tohto projektu, ktorého autorom je ĽOS v Starej Ľubovni a RÚVZ so 
sídlom v Starej Ľubovni participuje ako spoluriešiteľ, sme v októbri 2014  uskutočnili 
sprievodné aktivity v rámci putovnej výstavy „Prečo som na svete rád/a“.  Uskutočnili sme 5 
besied na tému „Prevencia drogovej závislostí“ pre žiakov ZŠ na Ul. Levočská, ZŠ na Ul. Za 
vodou v Starej Ľubovni, pre študentov Strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni. 
V rámci týchto besied bolo odpremietané DVD s názvom  „Deti a drogy“, odmeraná hladina 
CO v pľúcach a v krvi CO monitorom u 13 žiakov a študentov s následnou distribúciou zv 
materiál s uvedenou problematikou a prípadne poskytnuté poradenstvo na odvykanie od 
fajčenia. V súvislosti s realizáciou projektu boli poskytnuté 2 telefonické konzultácie 
s koordinátorkou projektu Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni.  
Na plnení projektu „Umývaj si ruky, zachrániš si život“ sa OPZ, PCZ pri RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni v období roka 2014 podieľalo v rámci tohtoročného ročníka kampane 
propagáciou formou nástenky na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni a poskytnutím 
telefonickej a osobnej konzultácie pre zdravotnícke zariadenia ohľadom uvedenej 
problematiky. 
V súvislosti s realizáciou programu „Ovocie a zelenina do škôl“ sme v roku 2014 uskutočnili 
pre žiakov ZŠ Orlov besedu pod názvom „Zdravá výživa“, ktorú sme doplnili premietnutím 
DVD a distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. V súvislosti s prípravou aktivít sme 
poskytli 1 telefonickú konzultáciu. V decembri 2014 sme pre žiakov Spojenej školy 
internátnej v Starej Ľubovni uskutočnili prednášku na tému „Zdravý životný štýl“ spojenú 
s distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. V súvislosti s realizáciou programu „Ovocie 
a zelenina do škôl“ sme dňa 4.11.2014 listom č. 2014/002736/OPZ/120 zaslali na RÚVZ so 
sídlom v Prešove požadovanú správu ohľadom stručného prehľadu aktivít realizovaných 
v súvislosti s projektom „Ovocie a zelenina do škôl“ v školskom roku 2013/2014 odbornými 
zamestnancami RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni s vyčíslením finančných nákladov na 
realizáciu. 
V súvislosti s realizáciou projektu „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského 
veku – Stomatohygiena“ sme v roku 2014 dohodli ďalšiu spoluprácu s MŠ sv. Cyrila a 
Metoda v Starej Ľubovni. Jednotlivým projekt realizujúcim školám  poskytujeme poradenstvo 
a spolupracujeme priamo s jednotlivými zástupcami.  
Vo februári 2014 sme pre deti MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni uskutočnili 2 
prednášky pod názvom „Stomatohygiena“, zabezpečili distribúciu zdravotno-výchovného 
materiálu a poskytli jednu osobnú  konzultáciu ohľadom dohodnutia aktivít.   
V októbri 2014 sme v MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni uskutočnili besedu pod 
názvom „Stomatohygiena“ spojenú s premietnutím videokazety a distribúciou zv materiálu.  
V MŠ Ul. Komenského v Starej Ľubovni sme v novembri 2014 uskutočnili 2 besedy pod 
názvom „Stomatohygiena“ spojené s premietnutím videokazety a distribúciou zv materiálu 
V roku 2014 sme pre Materské centrum BABY CLUB MONALI v Starej Ľubovni 
v súvislosti s významnými dňami vyhlásenými SZO spracovali vlastné edície, ktoré sme 
následne distribuovali materskému centru pre potreby edukácie svojich klientov. Takto sme 
iniciovali Svetový deň rakoviny, Svetový deň obličiek, Týždeň mozgu, Svetový deň 
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Downovho syndrómu, Svetový deň vody, Svetový deň tuberkulózy, Svetový deň  pohybom 
ku zdraviu, Svetový deň bez tabaku, Svetový týždeň na podporu dojčenia, Svetový deň prvej 
pomoci, Svetový deň samovrážd, Európsky deň ústneho zdravia, Svetový deň srdca, Svetový 
deň potravy, Svetový deň diabetu, Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň AIDS.  
 
6. Predložiť správu o plnení Národného akčného plánu na zníženie škodlivého užívania 

alkoholu na roky 2012 – 2020 na rokovanie vlády SR 
     V roku 2014 sme v súvislosti s realizáciou projektu uskutočnili edukačné aktivity na ZŠ 
v Podsadku, zabezpečili distribúciu zdravotno-výchovného materiálu a poskytli telefonickú 
konzultáciu ohľadom dohodnutia aktivít.  
Dňa 18.6.2014 sme sa zúčastnili Tematického kurzu – Prevencia fajčenia a alkoholizmu  vo 
Výchove k zdraviu, ktorý sa uskutočnil na FVZ pri SZU v Bratislave. 
V októbri 2014 sme v rámci plnenia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom 
uskutočnili na SŠI v Starej Ľubovni  besedu pod názvom „Prevencia drogovej závislosti“ 
spojené s premietnutím DVD „Je alkohol na zdravie“ a distribúciou zdravotno-výchovného 
materiálu ohľadom prevencie drogovej závislosti.  
V decembri 2014 sme uskutočnili na ZŠ v Orlove prednášku pod názvom „Prevencia 
drogovej závislosti“  spojenú s meraním hladiny CO v pľúcach a v krvi pomocou prístroja CO 
monitor u 6 žiakov, poskytnutím poradenstva a distribúciou zdravotno-výchovného materiálu 
ohľadom prevencie fajčenia a drogovej závislosti.  
V súvislosti so zabezpečením edukačných aktivít sme poskytli 1 telefonickú a 1 osobnú 
konzultáciu. 
 
7. Predložiť správu o plnení úloh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na roky 

2012 – 2014 na rokovanie vlády SR 
     Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v období január – december 2014  
vykonali celkovo 519 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR            
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V rámci uvedených kontrol nebola uložená žiadna bloková pokuta. 
Uvedené kontroly boli zapracované do Hlásení o počte vykonaných kontrol za Január 2014, 
Február 2014, Marec 2014, Apríl 2014, Máj 2014, Jún 2014, Júl 2014, August 2014, 
September 2014, Október 2014, November 2014, December 2014 za RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni, ktoré sú sumarizované a spracovávané OPZ, PCZ na RÚVZ so sídlom 
v Starej Ľubovni.  
Dňa 16.9.2014 sme listom č. 2014/002266/OPZ/89 zaslali na ÚVZ SR súhrnné hlásenie 
o počte začatých a ukončených správnych konaní, výške uložených pokút, o názov a adresu 
zariadení, kde došlo k porušeniu zák. č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2014 až po 
súčasnosť.  
 
 8.  Surveillance prenosných ochorení 
     Každoročne sa zvyšuje úsilie posilniť surveillance prenosných chorôb zosúladením 
s požiadavkami európskeho systému. Priebežne sa vykonáva monitorovanie, hlásenie, 
evidencia a analýza prenosných ochorení za súčasnej realizácie zdravotno-výchovných aktivít 
zameraných na prevenciu a znižovanie chorobnosti týchto nákaz.  
Povedomie odbornej a laickej verejnosti o aktuálnej epidemiologickej situácii ako aj účinnej 
prevencii sa zvyšuje prostredníctvom epidemiologického informačného systému, webovej 
stránky a iných zdravotno-výchovných aktivít (prednášky,  informácie v printových médiách, 
vlastné edície, názorné propagácie, telefonická linka prevencie AIDS, poradňa očkovania 
a pod.).   
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9.  Národný imunizačný program (NIP) 
     Plnenie NIP je na území okresu na veľmi dobrej úrovni. Situácia v oblasti imunizácie je 
priebežne monitorovaná.  
Kontrola očkovania bola v zmysle usmernenia ÚVZ SR vykonaná k 31.8.2014 v 29 
zdravotníckych zariadeniach na území okresu. Celková zaočkovanosť v rámci povinného 
očkovania dosiahla úroveň 98,86 % (vzostup v porovnaní s predchádzajúcou sezónou 
o 0,03 %). Závažnejšie nedostatky vo výkone očkovania neboli zistené. Záverečná správa 
bola v termíne odoslaná na RÚVZ v sídle kraja. 
V rámci Európskeho imunizačného týždňa boli pre stredoškolskú mládež ako budúcich 
rodičov ako aj širokú verejnosť na území okresu realizované zdravotno-výchovné aktivity 
zamerané na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o efektivite očkovania. Správa o 
aktivitách bola v termíne odoslaná na ÚVZ SR. 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú v oblasti plnenia NIP pravidelne usmerňovaní 
a informovaní o výsledkoch kontroly očkovania. V rámci priebežného vzdelávania a 
doškoľovania zdravotníckeho personálu v oblasti očkovania boli v rámci projektu „Hodnota 
očkovania“ aj v roku 2014  realizované vzdelávacie aktivity pre zdravotné sestry.   
Ďalšie informácie o plnení NIP sú prezentované prostredníctvom webovej stránky RÚVZ, 
resp. regionálnych médií. 
 
10.  Prevencia nemocničných nákaz a skvalitnenie sledovania ich výskytu 
     Plnenie úlohy na úrovni okresu je v štádiu hlásenia, evidencie, získavania údajov,  šetrenia 
a analýzy výskytu NN (zber údajov sa vykonáva priebežne, analýza NN - 1 krát mesačne). V 
roku 2014 sa konalo 1 riadne zasadnutie komisie pre sledovanie NN, kde boli analyzované 
príčiny vzniku NN, výsledky z kontrol ŠZD, zásady dodržiavania hygienicko-
epidemiologického režimu a bariérovej ošetrovateľskej techniky.  
V rámci okresu bolo v sledovanom období hlásených a analyzovaných 20 NN. V rámci ŠZD 
bolo celkom odobratých a laboratórne vyšetrených 531 sterov z prostredia, 534 sterov zo 
sterilného materiálu, otestovaných 83 sterilizačných prístrojov a 10 iných vzoriek (čistená 
voda).     
 
11.  Realizácia viacúčelového imunologického prehľadu v Slovenskej republike 
     Realizácia viacúčelových imunologických prehľadov bude prínosom pre objektívne 
vyhodnotenie imunitného stavu populácie za účelom optimalizácie NIP a stanovenia ďalšej 
stratégie povinného očkovania v SR, nakoľko z aktuálnej epidemiologickej situácie vyvstáva 
nutnosť minimálne prehodnotiť očkovacie schémy (epidémie pertussis v ostatných 2 rokoch).  
 
12. Plnenie aktualizovaného Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie SR IV 

(National action plan for environment and health - NEHAP) 
     V roku 2014 v súvislosti s plnením tejto úlohy sa na realizácii podieľa len ÚVZ SR 
v Bratislave  a gestorom úlohy nebola požadovaná súčinnosť nášho úradu na jej plnení. 
 
13.  Ochrana zdravia verejnosti vo vzťahu k fyzikálnym faktorom prostredia   
     Úloha bola priebežne plnená v rámci výkonu ŠZD a posudkovej činnosti.      
Najvýznamnejším zdrojom hluku v životnom prostredí v okrese Stará Ľubovňa naďalej je 
cestná doprava (dopravný hluk) v dôsledku stále sa zvyšujúcej intenzity dopravy. 
V roku 2014 neboli realizované žiadne merania hluku z dopravy v životnom prostredí. Veľká 
pozornosť bola venovaná ochrane pred hlukom v rámci územných konaní stavieb 
(požadované hlukové štúdie) a posudkovej činnosti na uvedenie priestorov do prevádzky 
v súčinnosti s oddelením preventívneho pracovného lekárstva.   
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Na zníženie hlučnosti z cestnej dopravy v okrese Stará Ľubovňa sú prijaté perspektívne 
opatrenia dlhodobého charakteru, ktoré sú riešené v rámci územných plánov obcí. 
Vybudovanie obchvatových komunikácií riešených v ÚPN miest a obcí (Stará Ľubovňa, 
Podolínec, Nižné Ružbachy, Plavnica) v značnej miere prispeje k zníženiu hlukového 
zaťaženia obytného prostredia. 
Mimoriadna pozornosť bola venovaná výkonu ŠZD v soláriách v súlade odbornými 
stanoviskami ÚVZ SR a platnou vyhláškou MZ SR č. 75/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
starostlivosti o ľudské telo so zameraním na kontrolu dokumentácie o ÚV zariadeniach 
a dokumentácie o osadených trubiciach (UV žiaričoch).  
Pri výkone ŠZD v 3 prevádzkovaných soláriách neboli zistené nedostatky v technickej 
dokumentácii o ÚV zariadeniach a dokumentácii o osadených trubiciach (UV žiaričoch). 
Prostredníctvom webového sídla RÚVZ sú prevádzkovatelia solárií a široká verejnosť 
informovaní o zdravotných rizikách spojených s používaním solárií.  
V  roku 2014 neboli vykonané žiadne merania UV žiarenia v soláriách a taktiež neboli 
posudzované žiadne návrhy na uvedenie nových priestorov solárií do prevádzky. 
 
14. Ochrana zdravia zraniteľnej populačnej skupiny seniorov ako súčasť posudkovej 

činnosti a štátneho zdravotného dozoru orgánov verejného zdravotníctva 
     V roku 2014 bol vykonaný štátny zdravotný dozor 3 zariadeniach sociálnych služieb 
(Domov pre seniorov Stará Ľubovňa, Domov sociálnych služieb Legnava, Zariadenie pre 
seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých Jarabina).  
Štátny zdravotný dozor v zariadeniach sociálnych služieb bol vykonávaný v súlade so 
štandardnými postupmi podľa zák č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách 
na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Kontrolami neboli zistené závažnejšie 
hygienické nedostatky. 
 
C)   ÚLOHY SÚVISIACE SO ŠTÁTNYM ZDRAVOTNÝM DOZOROM 
 
16. Podporovať zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov sledovaním a hodnotením 

stavu pracovného prostredia prostredníctvom efektívneho štátneho zdravotného 
dozoru  a monitoringu expozície   

     Oddelenie PPL pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v roku 2014 dozorovalo 569 
právnych subjektov, kde bolo vykonaných 377 kontrol v rámci ŠZD.  
K návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich 
prevádzkovaní bolo vydaných 103 súhlasných posudkov. Pri posudzovaní nových prevádzok 
bolo v 30 prípadoch konanie prerušené z dôvodu nekompletnej žiadosti, pre chýbajúce 
prevádzkové poriadky ako aj z technických a organizačných dôvodov. V 2 prípadoch bolo 
konanie zastavené. K územnému a kolaudačného konaniu bolo vydaných 10 záväzných 
stanovísk. Posudzovali sme 27 chránených pracovísk u fyzických a právnických osôb. 
V sledovanom období sme uložili pokutu vo výške 400 Eur fi Loracing security, s. r. o., Žilina 
a pokutu vo výške 150 Eur fi Martin Kuzár, Oprava motorových vozidiel a pneuservis, Stará 
Ľubovňa. Obe pokuty boli uhradené. 
Prešetrovali sme podozrenie na chorobu z povolania u živnostníka (SZČO) s dg. Raynaudov 
sy. HK, posledne pracujúcom vo fi Levalov, s. r. o. Stará Ľubovňa;  u zamestnankyne 
Detského oddelenia Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa s dg. Hepatitis epidemica 
A;  u  zamestnanca fi POĽANA – Podielnícke družstvo Jarabina s dg. Syndróm manžety 
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rotátora – Impigment syndróm vľavo, Subacromialna decompresia ramena vľavo, 
Epicondylitis ulnaris 1.sin a Sekundárny Raynaudov syndróm. 
Zamestnanci oddelenia PPL v sledovanom období prehodnotili vydané rozhodnutia o určení 
rizikových prác podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce 
a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík 
a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií po vykonaní novej objektivizácie 
pracovných priestorov vo fi Holcim a. s., Rohožník, pracovisko Štrkovňa Orlov, vo fi 
Východoslovenská energetika a. s., Košice, pracovisko prevádzka sieti VN a NN Stará 
Ľubovňa a vo fi PL-PROFY spol. s r. o., Orlov.  
V rámci ŠZD v 14 právnych subjektoch sme sa zamerali na sledovanie pracovných 
podmienok zamestnancov, mieru expozície zamestnancov, na 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, ako 
i na prideľovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov na 
pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Pri kontrolách neboli zistené 
závažné nedostatky. 
Evidencia rizikových prác sa vykonáva v programe ASTR priebežne a sleduje sa vývoj zmien 
v počte zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 
V 21 /v r. 2013 – 21/ podnikateľských subjektoch okresu Stará Ľubovňa evidujeme 343 
/v r. 2013 – 358/ osôb (zamestnanci a živnostníci - SZČO) exponovaných rizikovým 
faktorom. Rizikové práce s faktorom DNJZ v okrese Stará Ľubovňa neevidujeme. 
 
17. Znižovať zdravotné  riziká z  pracovnej expozície  zamestnancov chemickým 

karcinogénnym a mutagénnym  látkam v pracovnom prostredí  
     Kontrolna činnosť bola zameraná na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri 
skladovaní, predaji a zaobchádzaní s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a na 
kontrolu osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyššie uvedenú činnosť. Celkovo bolo 
vykonaných 6 kontrol v poľnohospodárskych podnikoch. Neboli zistené závažné hygienické 
nedostatky. Pri chemickej ochrane rastlín poľnohospodárske podniky nepoužívajú veľmi 
toxické látky a zmesi a tiež v malej miere toxické látky podľa aktuálneho „ Zoznamu 
a rozsahu použitia povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov 
na ochranu rastlín“ vydaného na príslušný rok. Posúdených bolo 10 prevádzkových 
poriadkov. 
V rámci zdravotnej výchovy a prevencie bolo vykonaných 36 konzultácií týkajúcich sa 
podmienok pre získanie osvedčenia pre odbornú spôsobilosť na prácu s jedmi, predaja 
agrochemikálii, skladovania a manipulácie s nimi, vypracovania prevádzkového poriadku 
a pod.. 
Od roku 2006 sú vyhlásené rizikové profesie lekár a zdravotná sestra na Onkologickej 
ambulancii v Ľubovnianskej nemocnici s rizikovým faktorom chemické karcinogény – 
cytostatiká v kategórii 3. Oproti posudzovanému stavu nenastali podstatné zmeny. Práce sú 
vykonávané v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a hodnotením rizika. Pracuje 
tu jedna lekárka a 2 zdravotné sestry, ktorí majú k dispozícii dostatočné množstvo OOPP – 
ochranný odev, obuv, rúško a jednorazové rukavice. 
V sledovanom období požiadala jedna firma o schválenie odstraňovania azbestu a materiálov 
obsahujúcich azbest v objekte na území mesta Stará Ľubovňa. 
 
18.   Informačné systémy na podporu a ochranu verejného zdravia  
     RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni používaním epidemiologického informačného systému 
EPIS a využívaním všetkých možností, ktoré poskytuje zabezpečuje posilnenie surveillance  
a kontroly  infekčných ochorení v SR.   
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Za účelom systematického sledovania kvality pitnej vody v rámci monitoringu v súlade 
s požiadavkami platných právnych predpisov v oblasti pitnej vody oddelenie HŽPaZ v roku 
2014 využívalo Informačný systém o pitnej vode podľa pokynov ÚVZ SR pre jednotné 
vkladanie údajov (informácie o verejných a individuálnych vodovodoch, monitorovanie 
a evidencia kvality pitnej vody, vyhodnocovanie štatistických výstupov, informácie tykajúce 
sa zásobovania pitnou vodou). 
Sledovanie a hodnotenie kvality vody z bazénov umelých kúpalísk bolo vyhodnocované 
prostredníctvom Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie (ďalej len 
IS). V roku 2014 všetky správy o pripravenosti na kúpaciu sezónu, aktualizácia o stave 
kúpalísk počas sezóny, vyhodnotenie kúpacej sezóny boli ÚVZ SR zasielané prostredníctvom 
IS. Do IS boli vkladané všetky odobraté vzorky vody z umelých bazénov (t. j. vzorky 
odobraté v rámci ŠZD, platené služby na náklady prevádzkovateľa, výsledky kvality vody 
predkladaných prevádzkovateľom - Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s.). Prostredníctvom IS sú 
vyhodnocované výsledky kvality vody na kúpanie, ktoré budú súčasťou výročnej správy 
2014. Zavedením IS do práce RÚVZ došlo k uľahčeniu a skvalitneniu odbornej práce 
v oblasti vody na kúpanie. Správy a týždenne aktualizácie (pred víkendom) počas kúpacej 
sezóny boli zasielané v požadovaných termínoch podľa pokynov ÚVZ SR Bratislava cez IS. 
Aktuálne informácie o kvalite vody v umelých kúpaliskách boli verejnosti sprístupnené na 
webovom sídle RÚVZ a na dostupnom a viditeľnom mieste pri vstupe do areálu kúpaliska. 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni zabezpečuje napĺňanie systému Alimenta, OKZV, EFSA, 
TZS pravidelne podľa potreby v rámci celého roka. Od roku 2011 evidujeme rizikové práce 
pomocou nového programu ASTR_2011. 
Prípadne problémy s využívaním uvedených informačných systémov v práci oddelenia 
HŽPaZ boli priebežne konzultované s ÚVZ SR a iných oddelení s príslušnými gestormi. 
 
20. Zefektívnenie štátneho zdravotného dozoru a  kontroly potravín a systémov 

spoločného stravovania 
     Prebiehalo pravidelne aj pri výkone ŠZD a úradnej kontroly potravín. Zabezpečoval sa  
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, zabezpečil sa výkon v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení 
zdravotne škodlivých potravín a kozmetických výrobkov prostredníctvom informačných 
systémov spoločenstva , ako je RAPEX a RASFF  v súlade s platnou legislatívou. O výskyte 
závadných  výrobkov je verejnosť informovaná  pomocou webovej stránky ÚVZ SR.  Počet 
vykonaných  kontrol RAPEX v roku 2014: 238. Počet hlásení 27 a závadných výrobkov 92. 
 
21. Zefektívnenie cieleného štátneho zdravotného dozoru pre vytvorenie predpokladov      

na zlepšenie životných podmienok detí a mládeže 
     Na základe listu HH SR č. HDM/263/390/2014 zo dňa 13.1.2014 v nadväznosti na 
povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 
veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami spoločného stravovania sme 
v termíne od 15.1.2014 do 29.1.2014 vykonali mimoriadne cielené kontroly vo vybraných 15 
zariadeniach školského stravovania pri základných  a stredných školách v okrese Stará 
Ľubovňa, zamerané na dodržiavanie  hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, 
skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky            
č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane 
kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami 
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podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ani v jednom 
z kontrolovaných zariadení neboli zistené nedostatky. V rámci výkonu mimoriadnych 
cielených kontrol vo vybraných zariadeniach školského stravovania pri základných  
a stredných školách v okrese Stará Ľubovňa bolo odobratých 5 podávaných  hotových  jedál.  
Na základe listu HH SR č. HDM/2765/5396/2014 zo dňa 17.3.2014 v súvislosti s plnením 
úloh v rámci prioritných oblastí na úseku hygieny detí a mládeže, ako aj v zmysle napĺňania 
úloh EÚ akčného plánu detskej obezity na rok 2014 – 2020 a zefektívnenia výkonu cieleného 
štátneho zdravotného dozoru pre vytvorenie predpokladov na zlepšenie životných podmienok 
detí a mládeže sme v termíne od 7.4.2014 do 22.4.2014 vykonali mimoriadne cielené kontroly 
zamerané na pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy vo vybraných 5 základných 
školách v meste a 5 základných školách na vidieku.  
Na základe listu ÚVZ SR č. OHVBPKV/4878/2014/Jo zo dňa 9.6.2014 v súvislosti so 
zistením nepovolenej látky - nitrofuran (metabolit) furazolidonu v mrazenom králičom mäse 
z Číny boli odbornými zamestnancami oddelenia hygieny detí a mládeže vykonané cielené 
kontroly v 10 školských stravovacích zariadeniach v okrese Stará Ľubovňa, pri ktorých bolo 
zistené, že predmetné výrobky sa nenachádzajú ani v jednom z kontrolovaných zariadení.  
Na základe listu HH SR č. HDM/5357/14249/2014 zo dňa 30.6.2014 v nadväznosti na 
povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 
veci výkonu štátneho zdravotného dozoru počas konania zotavovacích podujatí pre deti a 
mládež boli v termíne od 14.7.2014 do 28.7.2014 vykonané 2 mimoriadne cielené kontroly 
v okrese Stará Ľubovňa, zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek počas konania 
letných zotavovacích  podujatí podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky  MZ SR č. 
526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti  o  požiadavkách  na zotavovacie  
podujatia. Pri výkone mimoriadnej cielenej kontroly zotavovacích podujatí pre deti a mládež 
v okrese Stará Ľubovňa počas konania letných zotavovacích podujatí neboli nezistené žiadne 
nedostatky, resp. porušenie hygienických požiadaviek podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
a vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
zotavovacie podujatia. 
Na základe listu HH SR č. HDM/5611/15040/2014 zo dňa 11.7.2014 v nadväznosti na 
povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo v termíne od 30.7.2014 do 
13.8.2014 vykonaných 13 mimoriadnych cielených kontroly v okrese Stará Ľubovňa, 
zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek na vybraných pieskoviskách v rámci 
občianskej vybavenosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. 
Pri výkone  mimoriadnej  cielenej  kontroly   zameranej na   dodržiavanie   hygienických 
požiadaviek  na pieskoviská v okrese Stará Ľubovňa bolo odobraných 10 vzoriek piesku 
z pieskovísk v rámci občianskej vybavenosti v meste Stará Ľubovňa. Na základe doručených 
protokolov o skúške k odobratým vzorkám piesku v 5 vzorkách  bola potvrdená prítomnosť 
vajíčok geohelmintov –  pieskovisko  na  Ul. 17.  Novembra  č. 5 v  Starej Ľubovni, potvrdená 
prítomnosť vajíčok geohelmintov s identifikáciou  vajíčok : Strongyloides  sp. – pieskovisko  
na Ul. 1. mája v Starej Ľubovni, pieskovisko na Ul. Za vodou v Starej Ľubovni, potvrdená 
prítomnosť vajíčok geohelmintov s identifikáciou vajíčok: Ascaris lumbricoides – 
pieskovisko na Ul. Okružnej č. 68 v Starej Ľubovni a pieskovisko na Ul. Mierovej za 
zdravotným strediskom v Starej Ľubovni. Nezávadnosť v mikrobiologických ukazovateľoch 
Termotolerantné koliformné baktérie, Enterokoky a Salmmonella species bola potvrdená vo 
všetkých odobratých vzorkách piesku.  
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Na základe uvedeného zistenia bolo prevádzkovateľovi pieskovísk Verejnoprospešné služby 
p. o., Levočská č. 21, 064 01 Stará Ľubovňa nariadené dňa 13.8.2014 s okamžitou platnosťou 
uzatvorenie prevádzky pieskoviska na Ul. 17. novembra č. 5 v Starej Ľubovni,  pieskoviska 
na Ul. 1. mája v Starej Ľubovni, pieskoviska  na Ul. Za vodou v Starej Ľubovni a dňa 
20.8.2014 s okamžitou platnosťou uzatvorenie prevádzky pieskoviska na Ul. Okružnej č. 68 
v Starej Ľubovni a pieskoviska na Ul. Mierovej za zdravotným strediskom v Starej Ľubovni 
do doby odstránenia zistených nedostatkov a predloženia výsledkov vzoriek piesku 
o nezávadnosti pieskovísk v zmysle § 55 ods. 2 písm. g) zák. č. 355/2007 Z. z..  
Na základe predložených protokolov o skúške k odobratým vzorkám piesku o nezávadnosti 
pieskovísk bolo dňa 21.8.2014 zrušené nariadenie uzatvorenia prevádzky pieskoviska na Ul. 
17. novembra č. 5 v Starej Ľubovni,  pieskoviska na Ul. 1. mája v Starej Ľubovni 
a pieskoviska  na Ul. Za vodou v Starej Ľubovni a dňa 18.9.2014 bolo zrušené nariadenie 
uzatvorenia prevádzky pieskoviska na Ul. Okružnej č. 68 v Starej Ľubovni a  pieskoviska na 
Ul. Mierovej za zdrav. strediskom v Starej Ľubovni, nakoľko odpadol dôvod, pre ktorý bol 
daný zákaz, teda nedostatky boli odstránené. 
Na základe listu HH SR č. HDM/7497/21771/2014 zo dňa 3.10.2014 boli odbornými 
zamestnancami oddelenia Hygieny detí a mládeže pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 
podľa § 5 od. 4  písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo veci riadenia, kontroly 
a koordinácie výkonu štátnej správy vykonané v termíne od 8.10.2014 do 22.10.2014 
mimoriadne kontroly v 15 školských stravovacích zariadeniach pri MŠ, ZŠ a SŠ v okrese 
Stará Ľubovňa so zameraním na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa 
používaného na prípravu hotových pokrmov. Nedostatky neboli zistené ani v jednom 
z kontrolovaných zariadení. 
 
22. Znižovať zdravotné riziká vôd na kúpanie 
     V okrese Stará Ľubovňa sa nenachádzajú prírodné kúpaliská s organizovanou rekreáciou. 
Jestvujúce vodné plochy po ťažbe štrkov v  k. ú. Orlov, Plaveč sú len sporadicky 
neorganizovane využívané s nízkou návštevnosťou. Svojim charakterom nespĺňajú hygienické 
požiadavky na vybavenie prírodných kúpalísk. 
 
ĎALŠIE ÚLOHY: PLNENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z LEGISLATÍVY 

EURÓPSKEJ ÚNIE NA ÚSEKU VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA 

 
     Plnenie úloh vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie na úseku verejného zdravotníctva 
sa v roku 2014 realizovalo odbornými zamestnancami RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni  
podľa usmernenia a pokynov ÚVZ SR v Bratislave. 
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RÚVZ so sídlom vo Svidníku napĺňa priority prostredníctvom výkonu štátneho zdravotného 

dozoru a úradnej kontroly potravín, Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva 

v SR na rok 2014 a ďalšie roky,  uznesení vlády na úseku verejného zdravotníctva a plnení 

úloh, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ na úseku VZ. 

 

V roku 2014 bolo vykonaných  2475 kontrol, odobratých bolo 1312 vzoriek, vydaných 

412 rozhodnutí a 82 záväzných stanovísk.  

Vykonaných bolo 88 mimoriadnych cielených kontrol zameraných na dodržiavanie 

hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania, na kontrolu 

stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí, kontrolu 

mäsa v zariadeniach spoločného stravovania, odobratých 6 vzoriek hotových jedál na 

energetickú hodnotu, 12 mimoriadnych cielených kontrol zameraných na dodržiavanie 

hygienických podmienok v zariadeniach škols. stravovania a odobraté 4 obedové menu,  4 

cielené ŠZD v zariadeniach školského stravovania zamerané na  výskyt králičieho mäsa, 2 

komplexné hygienické previerky v zariadeniach s podávanou celodennou stravou s odberom 

celodenných stráv, 3 mimoriadne kontroly zamerané na kontrolu pieskovísk v obytných 

zónach a materských školách v mestách Svidník, Stropkov a Giraltovce /skontrolovaných 

bolo 66 pieskovísk/, 2 cielené kontroly zotavovacích podujatí, 10 mimoriadnych cielených 

kontrol zameraných na pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na základných 

školách a 10 cielených kontrol v zariadeniach podliehajúcich ŠZD podľa zákona č. 

131/2010 Z.z.  Kontroly sa vykonávali aj nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do 

styku s potravinami a v rekreačných zariadeniach počas letnej turistickej sezóny 

poskytujúcich stravovacie a ubytovacie služby, kontroly v nadväznosti na hlásenie Rýchleho 

výstražného systému pre potraviny a krmivá podľa hlásenia ÚVZ SR. 

V roku 2014 sme evidovali 139 zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 3. 

a 4. kategórie z hľadiska zdravotných rizík. Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové 

práce podľa výstupov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi má klesajúcu tendenciu (v roku 

2012 bolo exponovaných 169 osôb; v roku 2013 bolo exponovaných 154 osôb). 

Najzávažnejším škodlivým faktorom v pracovnom prostredí je nadmerný hluk, ktorým je 

exponovaných 128 zamestnancov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu počtu 

exponovaných zamestnancov týmto rizikovým faktorom o 14 osôb. Ďalšie škodlivé faktory 

práce a pracovného prostredia sú chemické látky a zmesi a biologické faktory.  

Ďalej sa sleduje znižovanie zdravotných rizík z veľmi toxických a toxických 

chemických látok a zmesí, z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu. V roku 
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2014 RÚVZ Svidník vydalo 4 rozhodnutia na odstraňovanie azbestu a materiálov 

obsahujúcich azbest zo stavieb, kde následne bola vykonaná kontrola – miestne zisťovanie 

ukončené záznamom. Vedieme databázu organizácií, v ktorých sú zamestnanci vystavení 

karcinogénnym  a mutagénnym faktorom a pracovným procesom s rizikom chemickej 

karcinogenity, vrátane azbestu. 

Sleduje sa aj úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách. V roku 2014 sme 

vydali 28 rozhodnutí a 43 stanovísk k uvedeniu chránených pracovísk do prevádzky, kde sú 

zamestnané osoby  so zmenenou pracovnou schopnosťou.   

ŠZD je zameraný aj na výskyt chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného 

a jednostranného zaťaženia. V roku 2014 boli hlásené 3 podozrenia na chorobu z povolania z 

Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. 

V oblasti podpory zdravia sme zrealizovali v okrese Svidník a Stropkov 289 

zdravotno-výchovných aktivít, z toho 62 bolo zameraných na zvyšovanie pohybovej aktivity, 

84 na ozdravovanie výživy, 26 na podporu nefajčenia a abstinencie, 5 na prevenciu drogových 

závislostí, 37 na znižovanie krvného tlaku nemedikamentózne, 16 na výchovu k partnerstvu, 

rodičovstvu, manželstvu a na prevenciu pohlavných chorôb vrátane HIV/AIDS, 5 na duševné 

zdravie, 20 na stomatohygienu,  3 z poskytovania prvej pomoci, 29 aktivít bolo zameraných 

na bezpečnosť na cestách, a 2 aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme. 

V rámci prevencie obezity a zvyšovania pohybovej aktivity sme zrealizovali 146 

prednášok o zdravom životnom štýle, kde okrem iného zúčastneným meriame aj % 

podkožného tuku prístrojom Omron. Ďalšie aktivity prebiehali v rámci Svetového dňa pohybu 

- „Deň otvorených dverí“ a  „Dni športu“ – ide o športové odpoludnie pre deti, rodičov 

a učiteľov Materskej školy na ulici gen. Svobodu vo Svidníku. Na podporu nefajčenia bolo 

zrealizovaných 26 prednášok a besied, z toho 7  pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. 

Seniorom sme pripravili aktivity pri príležitosti Svetového dňa zdravia a Medzinárodného dňa 

starších v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku a starostami obcí 

Hrabovčík, Kurimka, Roztoky, Beňadikovce, ako aj s Klubom dôchodcov obce Mestisko, s 

veriacimi z Grécko-katolíckej farnosti vo Svidníku a s členkami Denného centra vo Svidníku.  

Problematike s alkoholom sme sa venovali v rámci prednášok, ktorých sme sa zúčastnili spolu 

s peer aktivistami základných a stredných škôl v Podduklianskom osvetovom stredisku vo 

Svidníku. O závislostiach prednášali abstinujúci  „vyliečení“ alkoholici. 

V roku 2014 sme v poradni zdravia vyšetrili 542 klientov, z toho 280 v rámci  11 výjazdov. 

U klientov sme vyšetrovali rizikové faktory srdcovo-cievnych chorôb, celkový cholesterol., 

glukózu, triglyceridy, HDL cholesterol, merali krvný tlak, % podkožného tuku prístrojom 
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Omron, telesnú skladbu prístrojom Bodystat a množstvo CO v pľúcach fajčiara  pomocou 

prístroja Smokerlyzer.  

Do systému EPIS spolu bolo hlásených 679 ochorení. V okrese Svidník bolo 

spracovaných 104 ohnísk prenosných ochorení, najviac bolo u kampylobakteriálnej enteritídy 

45. V ohniskách bolo prijatých 196 opatrení. Najviac opatrení bolo u kampylobakteriálnej 

enteritídy – 84. Celkovo bolo chránených 409 osôb, najviac u kampylobakteriálnej enteritídy 

– 146.  

V okrese Stropkov bolo 66 ohnísk. Nariadených bolo 130 protiepidemických opatrení. 

Najviac opatrení bolo u kampylobakteriálnej enteritídy – 62. Chránených bolo 382 osôb, 

najviac u vírusovej hepatitídy typu A - 132.  
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ODBOR  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
1. Výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach dozorovaných HŽP a Z – na 

kúpaliskách, v ubytovacích zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach 
sociálnych služieb, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v telovýchovno-športových 
zariadeniach    
Plnenie: v rámci ŠZD bolo vykonaných 96 previerok v zariadeniach dozorovaných HŽP a Z 
 

2. posudková činnosť v intenciách § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“)  
Plnenie: v rámci posudkovej činnosti bolo vydaných 171 rozhodnutí a 186 záväzných 
stanovísk 
 

3. monitoring kvality pitnej vody 
Plnenie: v rámci monitoringu kvality vody bolo odobratých a vyšetrených v laboratóriu 
RÚVZ s osídlom v Nitre spolu 61 vzoriek pitnej vody (39 vzoriek kontrolný monitoring, 22 
vzoriek preverovací monitoring). 
 

4. posudzovanie hodnotenia dopadov na verejné zdravie v intenciách zákona č. 355/2007 Z.z. 
Plnenie: v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie bolo vydaných 11 záväzných stanovísk 
k predloženým zámerom činnosti alebo k strategickým dokumentom, v jednom prípade bolo 
požadované doplnenie zámeru o hodnotenie dopadov na verejné zdravie odborne spôsobilou 
osobou (zámer: Rozšírenie areálu Welding, s.r.o. v  Topoľčanoch) 
 

5. poskytovanie informácií verejnosti 
Plnenie: na internetovej stránke posyktujeme informácie o kvalite pitnej vody v okrese 
Topoľčany, o kvalite vody na kúpanie na umelých kúpaliskách počas letnej sezóny a vo VN 
Duchonka,  o novej legislatíve týkajúcej sa prevádzky solárií a iných zariadení starostlivosti 
o ľudské telo, o akciách RÚVZ k Svetovému dňu vody r. 2014, o Topoľčianskom deň 
zdravia v sept. 2014.   
Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám boli vybavené 2 
žiadosti, požadované informácie boli poskytnuté (zoznam prevádzok pedikúr a prevádzok 
kozmetiky). 

 
 
ODBOR  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
Kontrolovať dodržiavanie legislatívnych úprav stanovených na ochranu zdravia človeka pri práci, 
vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, využívať represívne opatrenia pri zistení situácií 
ohrozujúcich zdravie 
 
Traja pracovníci oddelenia PPLaT RÚVZ Topoľčany uložili za  2014 sankcie: 
 

•  s.r.o. Topoľčany, delikt podľa § 57 ods. 19) ako prevádzkovateľ zdroja hluku 
nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila 
prípustné hodnoty. Uložená pokuta vo výške 400,- €, účastník konania sa odvolal, 
druhostupňový orgán uloženú pokutu potvrdil 
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• spol. s .r.o.,  Topoľčany, delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) prevádzkoval predajňu 
výpočtovej techniky bez kladného rozhodnutia RH na uvedenie priestorov do prevádzky. 
Uložená pokuta vo výške 165,- €   

 
• s .r.o.,  Krtovce, delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) prevádzkoval stolársku výrobu bez 

kladného rozhodnutia RH na uvedenie priestorov do prevádzky. Uložená pokuta vo výške 
200,- €   

 
• SZČO Nitrianska Blatnica, delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) prevádzkoval zákazkové 

stolárstvo bez kladného rozhodnutia RH na uvedenie priestorov do prevádzky. Uložená 
pokuta vo výške 200,- €   

 
• SZČO Topoľčany, delikt podľa § 57 ods. 42 písm. b) prevádzkoval dielňu na spracovanie 

dyhy bez kladného rozhodnutia RH na uvedenie priestorov do prevádzky. Uložená 
pokuta vo výške 150,- €   

 
 
ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A KOZMETICKÝCH 
VÝROBKOV 
 
- Jednou z hlavných priorít  oddelenia hygieny výživy je výkon štátneho zdravotného dozoru 
v zariadeniach  spoločného stravovania. Aj v prvom polroku 2014 to bola nosná činnosť 
oddelenia. V sledovanom období boli štátnemu zdravotnému dozoru podrobené takmer všetky 
zariadenia  spoločného stravovania, v ktorých sa pokrmy pripravujú resp. podávajú. Osobitnú 
pozornosť sme venovali stravovacím prevádzkam zariadení sociálnych služieb a v domovoch 
dôchodcov, kde sa poskytuje celodenná strava. V rámci kontrol sme sledovali aj stravovací režim 
vrátane výživovej hodnoty podávaných pokrmov a zostavu jedál.   
V prípade zistených nedostatkov boli uplatňované represívne opatrenia v súlade so zákonom                            
č. 355/2007 Z.z.   
 
- V náplni činnosti oddelenia hygieny výživy je aj výkon štátneho zdravotného dozoru nad 
kozmetickými výrobkami. V rámci tejto časti sa zameriavame predovšetkým na kontrolu  
dodržiavania legislatívnych obmedzení látok, ktoré sa nemôžu používať do kozmetických 
výrobkov resp. sú v kozmetických výrobkoch  regulované. Sledujeme tiež povinné označenia 
kozmetických výrobkov vrátane kontroly tvrdení na kozmetických výrobkoch. V prvom polroku 
2014 sme sa zapojili v rámci sledovania v troch úlohách v rámci prvej etapy. V prvej časti sme sa 
zameriavali na dôkaz a stanovenie fluóru, DEG a peroxidu vodíka, ako regulovaných látok 
v detských zubných pastách. V rámci úlohy sme odobrali 4 vzorky detských zubných pást 
a ústnych vôd. Laboratórnu analýzu vzoriek realizovalo akreditované laboratórne pracovisko 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Ako vyplynulo z výsledkov 
analýz,  ani v jednej vzorke neboli zistené prekročené najvyššie prípustné množstvá sledovaných 
regulovaných látok. Ani pokiaľ išlo o označovanie neboli zistené nedostatky. V druhej časti sme 
sledovali prítomnosť nepovolených ftalátov v parfumoch. Odobrali sme 1 vzorku, ktorú 
laboratórne vyšetrilo akreditované laboratórne pracovisko Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Poprade. Ako vyplynulo z výsledkov analýzy, prítomnosť 
nepovolených ftalátov sa nepotvrdila. V tretej časti prvej etapy sme sa zamerali na kontrolu 
bezpečnosti farieb na tvár pre deti, v ktorých sa zisťovala prítomnosť nepovolených ťažkých 
kovov. Laboratórnu analýzu 3 odobratých vzoriek realizovalo akreditované laboratórne 
pracovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Sledované výrobky 
neobsahovali prekročené limity vo vyšetrovaných ukazovateľoch (ťažké kovy). V ďalšej časti 
sme sledovali regulované látky vo výrobkoch na profesionálne použitie (farbenie obočia 
a mihalníc). Odobraté boli 3 vzorky. V jednej vzorke boli zistené nedostatky v označení výrobku 
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(v časti varovných upozornení ako aj v nedeklarovaní zložky). V tejto vzorke bol, s ohľadom na 
prítomnosť látky, ktorá môže byť použitá iba na farbenie vlasov (vrátane obočia), v rozpore 
s právnymi predpismi uvedený rozsah použitia aj na farbenie rias. Uvedené zistenia budú riešené 
v samostatnom konaní, nakoľko distribútor predmetného výrobku deklaruje sídlo v územnej 
pôsobnosti nášho úradu a náš úrad predmetný subjekt neeviduje. V týchto výrobkoch sme 
sledovali aj prítomnosťou zakázaných látok. Tu nedostatky zistené neboli. V roku 2014 sme sa 
zaoberali aj sledovaním neregulovaných látok AHA kyselín. 

Výsledkami chemickej analýzy toho času ešte nedisponujeme.    

- Ďalšou prioritou činnosti oddelenia hygieny výživy je úradná kontrola potravín so zameraním sa 
na epidemiologicky závažné činnosti, vysledovateľnosť potravín používaných pri výrobe 
pokrmov, zmrzliny a ďalších potravinárskych výrobkov pripravovaných v zariadeniach 
spoločného stravovania.  

Táto kontrolná činnosť tvorí neoddeliteľnú súčasť  pri výkone štátneho zdravotného dozoru 
v zariadeniach spoločného stravovania. V sledovanom období sme sa zamerali na úradné kontroly 
v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane stánkového predaja a poskytovania služieb 
spoločného stravovania počas krátkodobých kultúrnych a športových podujatí a festivalov 
a u výrobcov a predajcov zmrzliny, ktorí boli v sledovanom období v prevádzke. Pracovisko 
oddelenia hygieny výživy sa zapájalo v roku 2014 aj do mimoriadnych kontrol, ktorých bolo 
v tomto roku  šesť. V roku 2014 bolo uskutočnených cca 302 úradných kontrol potravín. Aj tu 
v prípade zistených nedostatkov uplatňujeme represívne opatrenia v súlade so zákonom č. 
152/1995 Z.z.   
 
- Neoddeliteľnou súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru ako aj úradných kontrol je 
sledovanie bezpečnosti a kvality potravín a pokrmov so zameraním sa aj na kontaminanty a 
prídavné látky. V rámci uvedeného odoberáme na laboratórnu analýzu vzorky potravín 
a pokrmov. V roku 2014 sme odobrali 224 vzoriek potravín a pokrmov. Vo vzorkách sa sledovali 
mikrobiologické kritéria (kritéria bezpečnosti, kritéria hygieny procesu výroby), prítomnosť 
kontaminujúcich látok (ťažké kovy – Pb, Cd, Hg, dusičnany, dusitany, mykotoxíny, akrylamid, 
reziduá antibiotík, glutén v bezgluténových potravinách), množstvo prídavných látok (syntetické 
farbivá vrátane azofarbív, konzervačné látky, náhradné sladidlá),  ale sledovali sme aj biologickú 
hodnotu pokrmov pripravovaných v zariadeniach spoločného stravovania otvoreného typu.  
Aj tu v prípade zistených nedostatkov uplatňujeme represívne opatrenia v súlade so zákonom                           
č. 152/1995 Z.z.   
 
- V rámci úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku s potravinami 
sa zameriavame najčastejšie na vysledovateľnosť a to najčastejšie v zariadeniach spoločného 
stravovania, ktoré používajú obaly, ako priamy obal na balenie pokrmov. Ďalej sme sledovali 
bezpečnosť papierových a kartónových obalových materiálov vo vzťahu k migrácii určitých 
fotoiniciátorov, ktoré môžu migrovať z tlačiarenských farieb cez primárny obalový materiál 
používaných na vrchnú potlač papierových a kartónových obalových materiálov.  
Naše pracovisko zabezpečovalo odber  1 vzorky potraviny balenej  v kartónovom obale (druhý 
obal) v mesiaci marec 2014. Výsledkom laboratórneho vyšetrenia toho času nedisponujeme. 
V roku 2014 sme odoberali na laboratórnu analýzu aj 1 vzorku keramickej šálky s potlačou, kde 
sme sledovali parametre ťažkých kovov (Pb, Cd). Ako vyplynulo z výsledkov chemických 
analýz, vzorka vyhovovala požiadavkám platnej legislatívy.  
 
- Cieľom monitorovania spotreby prídavných látok v potravinách u dospelej populácie je zistiť 
úroveň spotreby a porovnať príjem každej vybranej prídavnej látky s jej stanoveným prijateľným 
denným príjmom (ADI). V rámci tohto monitoringu bola v prvej časti roku 2014 realizovaná 
metodická príprava pre zber údajov o spotrebe troch vybraných prídavných látok ( kyselina 
sorbová a jej soli, kyselina benzoová a jej soli a cyklamáty), príprava dotazníkov a podkladov k 
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jedálnym lístkom na spracovanie a inštruktáže pre ich saturovanie údajmi o spotrebe. V druhej 
časti sme spracovávali výsledky od 20 probandov do tabuľkových sumárov, ktoré sme zasielali 
na ďalšie spracovanie na ÚVZ SR.   
 
- Spracované výsledky štúdií a monitoringov sú zverejňované širokej verejnosti prostredníctvom 
našej webovej stránky resp. odkazom na stránku ÚVZ SR.   
 
 
ODBOR  HYGIENY  DETÍ  A MLÁDEŽE 
 
- výkon štátneho zdravotného dozoru v predškolských a školských zariadeniach , štátneho 

zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v školských stravovacích zariadeniach 

okresu Topoľčany 

- sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí  

- monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných škôl, využitie hodín TV 

- zameranie výkonu štátneho zdravotného dozoru  na  ochranu zdravia mladistvých pri 

práci 

 
 
ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
 

• surveillance infekčných ochorení - k 31.12.2014 na základe hlásenia výskytu prípadov 
ochorení infekčnej etiológie bolo vykonané epidemiologické šetrenie v  693 ohniskách.. 
Zaznamenali sme dve epidémie salmonelovej enteritídy v jednej základnej škole 
v Topoľčanoch, v ktorej ochorelo spolu 28 osôb a v jednom zariadení sociálnej 
starostlivosti, kde ochorelo spolu 20 osôb. Ostatné ochorenia sa vyskytovali väčšinou 
sporadicky alebo v malých rodinných výskytoch (8x po 2 prípady, 3x po 3 prípady a 1x 4 
prípady  v jednej rodine). Okrem toho sme vykazovali jedno úmrtie na infekčné 
ochorenie – na tuberkulóznu meningitídu 2 ročného dieťaťa, neočkovaného proti TBC. 

 
• informačný systém prenosných ochorení - k 31.12.2014 sme spolu vykazovali v 

informačnom programe EPIS 1285  ochorení a 23102 akútnych respiračných ochorení, 
z toho 1996 chrípke podobných ochorení. Spolu bolo hlásených 247 komplikácii, čo je 
1,07% z celkovo hlásených ARO a CHPO. 

 
• národný imunizačný program - očkovanie prebiehalo podľa očkovacieho kalendára, 

ktorý bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s 
vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a 
kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov. V v roku 2014 sme 
mali hlásené 2 ochorenia na TBC potvrdené kultivačne - očkovanie proti TBC sa nám 
zatiaľ nepodarilo zistiť a 1 ochorenie u 2 ročného neočkovaného dieťaťa na tuberkulóznu 
meningitídu, ktoré exitovalo na danú diagnózu. V rámci skríningu pri výskyte 
tuberkulóznej meningitídy bolo vyhľadané aj jedno ochorenie na TBC 
vnútrohrudníkových lymfatických uzlín u 2 ročného, vzhľadom na vek riadne 
očkovaného rómskeho dievčaťa. 
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V roku 2014 sme vykazovali spolu 6 ochorení na chronickú VHB, 1 nosičstvo vírusu 
VHB, 111 rotavírusových hnačiek a  442 ovčích kiahní –  u neočkovaných osôb okrem 
dvoch detí, ktoré boli očkované vakcínou proti ovčím kiahňam. 
Za sledované obdobie sme vykazovali aj 6 ochorení na pertussis v týchto vekových 
skupinách: 15 – 19 roční: 1 (u kompletne očkovanej osoby, naposledy v roku 1998), 45 – 
54 roční: 1 (posledný záznam o očkovaní z roku 1971) a 65+ roční: 4 (osoby neočkované 
alebo údaj nebol k dispozícii).  
 

• nozokomiálne infekcie - v roku 2014 bolo hlásených 78 nozokomiálnych ochorení.  
 Štátny zdravotný dozor  bol zameraný na mikrobiálny monitoring oddelení a kontrolu 
 prevádzkových poriadkov a vykonal sa na týchto oddeleniach: OAIM, interné 6x, 
 chirurgické, ortopedické, traumatologické, COS 2x a mobilné operačné sály. Spolu bolo 
 odobratých 154 vzoriek zo sterilného materiálu, z prostredia, z rúk personálu, z odevu 
 personálu, dezinfekčných roztokov a sterilizačných prístrojov.  
 Vykonaných 104 kontrol  funkčnej schopnosti   sterilizačných   prístrojov, čo bolo 
 194 vzoriek. 

 
• mimoriadne epidemiologické situácie - k 31.12.2014 sme do SRV SR hlásili 4 

mimoriadne epidemiologické udalosti – 2 epidémie salmonelových enteritíd v jednej 
základnej škole a v zariadení sociálnych služieb, v mesiaci február 1 ochorenie a úmrtie 2 
ročného dieťaťa neočkovaného proti TBC na tuberkulóznu meningitídu a 1x ochorenie na 
SARI u 67 ročnej ženy potvrdené rýchlotestom, ktorý bol vykonaný na OKM NsP n.o. 
Topoľčany - chrípka A,B negat, RS vírus pozit.. 

 Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii vo výskyte Eboly v krajinách 
 západnej Afriky bola od októbra 2014 nariadená 24 hodinová pohotovostná telefonická 
 služba. V súvislosti s touto situáciou pracovníci epidemiológie vykonali edukáciou 
 vybraných zdravotníckych pracovníkov (záchranná služba, všeobecní lekári pre 
 dospelých a infektológovia, zdravotnícky pracovníci a manažment nemocnice, pracovníci 
 RÚVZ). 

 
• enviromentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV – za sledované 

obdobie bolo odobratých 7 vzoriek odpadových vôd, ktoré boli vyšetrené vo 
virologickom laboratóriu Bratislava – všetky s negatívnym výsledkom, okrem jedného 
výsledku, ktorý ešte nemáme. V tomto roku sme nemali hlásené žiadne ochorenie ani 
podozrenie z ochorenia na akútnu chabú parézu. 

 
• prevencia HIV/AIDS - v našom okrese sme k 31.12.2014 ochorenie na AIDS hlásené 

nemali; vyšetrených bolo spolu 8453 osôb s negatívnym výsledkom v 2 laboratóriách 
(darcovia krvi, gravidné ženy, pacienti s pohlavnými chorobami, užívatelia drog a iné), 
certifikát v tomto období nebol vydaný. 

 V roku 2014 bolo prednesených 6 prednášok/130 osôb s problematikou HIV/AIDS na 
 základných školách (7, 8 a 9 ročníky) v okrese Topoľčany . 
 
 
PODPORA   ZDRAVIA 
 

1) Sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva 
‐ Za obdobie roka 2014 sme v poradni zdravia vyšetrili 108 klientov (biochemické 

vyšetrenia, TK a antropometrické merania). Klientom sme na základe ich aktuálneho 
stavu a výsledkov vyšetrení stanovili skóre rizika KVCH. V indikovaných prípadoch sme 
klientom odporúčali aj ďalšie sledovanie a kontrolné vyšetrenie v Poradni zdravia. 
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‐ V teréne sme za štandardných podmienok vyšetrili 28 klientov – záujemcom sme merali 
chol, glu, tg, HDL a LDL, pečeňové testy, krvný tlak, telesný tuk, antropometriu 
a poskytli im zdravotno-výchovné poradenstvo.  
 

2) Pokračovať v realizácii poradenstva pre obyvateľov s nadváhou – aktuálny problém 
súčasnosti (poradňa pre znižovanie nadváhy) 

Pri OPZ pracuje poradňa pre znižovanie nadváhy a obezity, ktorú v roku 2014 pravidelne 
navštevovali 2 klientky. Klientkam sme na prvom stretnutí urobili biochemické 
vyšetrenie krvi: cholesterol, glykémia, TAG, HDL a LDL cholesterol. Pri každom 
ďalšom stretnutí sme klientkam robili antropometrické merania, percentuálne stanovenie 
ich telesného tuku, váhu, analyzovali ich jedálny lístok a pohybovú aktivitu. Takto sa s 
klientkami stretávame 1-krát za dva týždne.  
 

3) Prevencia sociálno-patologických javov – prednášková činnosť (fajčenie, alkohol, 
drogy) v súčinnosti s poradňou pre odvykanie od fajčenia 

‐ Za rok 2014 poradňu pre odvykanie od fajčenia navštívili 8 klienti, ktorým sa spravil 
vstupný pohovor vrátane vyplnenia Fageströmovho dotazníka, smokerlyzerom sme 
stanovovali koncentráciu CO vo výdychovom vzduchu a  biochemické vyšetrenia.  

‐ V mestskej výveske, na paneloch v RÚVZ, na internete a v regionálnom týždenníku MY 
– DNEŠOK sme informovali verejnosť o Svetovom dni bez tabaku.  

‐ 30.5. - deň otvorených dverí na RÚVZ v Topoľčanoch pri príležitosti Svetového dňa bez 
tabaku. Akcie sa zúčastnilo 14 osôb, ktorým sme smokerlyzerom stanovovali 
koncentráciu CO vo výdychovom vzduchu a zdôrazňovali zdravotné riziká fajčenia.  

‐ Na tému závislosti na tabaku sme na základnej škole sv. Ladislava v Topoľčanoch 
uskutočnili 2 prednášky pre 41 žiakov, na ktorých sme poukazovali na zdravotné 
dôsledky fajčenia a vyzdvihli význam a súčasné možnosti liečby závislosti.  

‐ Na tému alkohol a drogy odznelo 5 prednášok pre žiakov a študentov základnej a strednej 
školy v Topoľčanoch. 
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Regionálne priority RÚVZ Trebišov realizované v roku 2014: 
 

•     monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a jeho skupín 
•     spracúvanie a zverejňovanie údajov o stave verejného zdravia 

 
Cieľ: 

- sledovať a vyhodnocovať zdravotný stav populácie na lokálnej úrovni (miest  a obcí) 
s použitím epidemiologických metód práce  vrátane následnej intervencie a podpory  

 
V hodnotenom období roka 2014 sa tunajší úrad  venoval najdôležitejším aspektom 

procesu monitorovania a hodnotenia stavu verejného zdravia.  
Výsledkom tejto činnosti je odborne spracovaná práca, ktorá poukazuje na legislatívou 

definované kľúčové postavenie systému verejného zdravotníctva v tomto procese a približuje 
význam hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva pre optimalizáciu plánovacích 
a manažérskych rozhodnutí.  

Empirická časť je zameraná na vyhodnotenie stavu a vývoja verejného zdravia populácie 
celého okresu Trebišov s porovnaním na populáciu Košického kraja a populáciu Slovenska. 
Stav a vývoj verejného zdravia bol po prvýkrát hodnotený aj na lokálnej úrovni, t.j. 
vyhodnotený je zdravotný stav obyvateľstva v mestách – Trebišov, Sečovce, Kráľovský 
Chlmec a Čierna nad Tisou. Stav verejného zdravia všetkých vyššie uvádzaných populačných 
skupín bol vyhodnocovaný za obdobie 10 kalendárnych rokov. Zistili sme, že cieľová 
populácia v okrese Trebišov sa výrazne líši od obyvateľstva Košického kraja a od 
celoslovenského priemeru v socio-ekonomických ukazovateľoch, vo vývoji demografických 
ukazovateľov, vo vyššej miere hrubej, dojčenskej a novorodeneckej úmrtnosti, ako aj vo 
vyššej úmrtnosti na srdcovo-cievne a onkologické ochorenia.  

Výsledky preukázali výrazné rozdiely aj medzi mestami v severnej  a južnej časti okresu. 
Severná časť sa vyznačuje vysokým podielom rómskeho obyvateľstva, vyššou pôrodnosťou, 
pomalším starnutím. Zároveň je tu významne vyššia chorobnosť na prenosné ochorenia, 
dojčenská a novorodenecká úmrtnosť a dominuje tu  úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia. 
Južná časť okresu je typická nadpolovičným podielom obyvateľstva maďarskej národnosti. 
Žije tu výrazne staršia populácia. Zaznamenávame tu vysokú migráciu mladej produktívnej 
zložky, vyššiu úmrtnosť na onkologické ochorenia a choroby tráviacej a dýchacej sústavy.  

Všetky tieto zistenia potvrdzujú význam a potrebu hodnotenia stavu verejného zdravia na 
okresnej a lokálnej úrovni s cieľom realizácie dobrej štátnej politiky zdravia a následného 
dosiahnutia zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním zdravie podporujúcich 
podmienok pre život. 

Získané poznatky boli počas roka 2014 prezentované odbornej verejnosti a zároveň boli 
poskytnuté a prerokované s predstaviteľmi štátnej správy na okresnej úrovni. 
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ODBOR  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 

1. PLNENIE AKČNÉHO PLÁNU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE 
OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY (NEHAP IV.)  

 
 
1.1 Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov v o verejných 
vodovodoch a individuálnych vodných zdrojov v spádovej oblasti. 
 
     Na základe zozbieraných údajov o kvalite pitnej vody RÚVZ so sídlom v Trenčíne 
informuje verejnosť o kvalite pitnej používanej na prípravu stravy pre dojčatá z hľadiska 
prevencie methemoglobinémie ako i redukcie ochorení a úmrtnosti detí v dôsledku 
konzumácie nevyhovujúcej kvality pitnej vody. RÚVZ so sídlom v Trenčíne pravidelne 
aktualizuje na svojej webovej stránke zoznam verejných vodovodov podľa obsahu dusičnanov 
(do/nad 10 mg/l) na základe dlhodobých výsledkov monitoringu kvality pitnej vody vo 
verejných vodovodoch.  
Taktiež zabezpečuje v spolupráci s detskými lekármi odbery pitných vôd z individuálnych 
zdrojov v oblastiach, ktoré nie sú zásobované z verejných vodovodov za účelom 
informovanosti matiek o kvalite pitnej vody za účelom znižovanie rizika výskytu dojčenskej 
methemoglobinémie pri používaní pitnej vody na prípravu stravy pre dojčatá. V období 
1.1.2014 – 31.122014 bolo odobratých 26 vzoriek zo studní v oblastiach, ktoré nie sú 
zásobované verejným vodovodom. V 18 vzorkách bol zaznamenaný prekročený limit nad 10 
mg/l a voda nebola doporučená na prípravu stravy pre dojčatá.  
 
1.2 Kontrola vody na kúpanie.  
 
     Pre kúpaciu sezónu (ďalej „KS“) 2014 bola orgánom verejného zdravotníctva v spádovej 
oblasti RÚVZ so sídlom v Trenčíne povolená prevádzka na letných umelých kúpaliskách – 
okres Bánovce nad Bebravou:  Pažiť – Bánovce nad Bebravou, okres Myjava: Samšport – 
Myjava, Brezová pod Bradlom.  
     O prevádzku nepožiadal prevádzkovateľ letného kúpaliska Trenčín – Zámostie (bez udania 
dôvodu), Nemšová (bez udania dôvodu). Staré letné kúpalisko Trenčín – Sihoť je z dôvodu 
rekonštrukčných prác na železničnej trati zrušené. Nové letné kúpalisko Trenčín – Sihoť je už 
síce postavené, ale nemá doriešenú infraštruktúru a pre KS 2014 nebolo otvorené. 
     Pred uvedením kúpalísk do prevádzky bola dokladovaná kvalita bazénovej vody a boli 
vykonané komplexné previerky areálov ako aj personálne zabezpečenie kúpalísk. 
     Počas sezóny bol na kúpaliskách vykonávaný odber vzoriek a štátny zdravotný dozor    za 
účelom zistenia súladu prevádzkovania kúpalísk s platnou legislatívou. V priebehu sezóny  
neboli s prevádzkovateľmi riešené zásadné nedostatky v prevádzke kúpalísk, na základe 
ktorých by bolo nutné dlhodobo prerušiť prevádzku. Drobné nedostatky súviseli podobne ako 
v minulosti s kvalitou vody na kúpanie a čistením bazénov (voľný a viazaný chlór, 
mikrobiologické ukazovatele, znečistenie v bazénoch), čistotou súvisiacich priestorov 
bazénov. V prípade zistenia nedostatkov boli tieto okamžite riešené pre zabezpečenie 
vyhovujúceho stavu prevádzkovania. Príčiny zistených nedostatkov: nedostatočná, resp. 
nadlimitná dezinfekcia bazénovej vody. 

Rozvoj letných kúpalísk v posledných rokoch  úzko súvisí s objemom finančných 
prostriedkov vyčlenených na ich rekonštrukciu a údržbu. Nutnosť realizácie komplexnejšej 
rekonštrukcie a chýbajúce finančné prostriedky pravdepodobne súvisia aj s letným 
kúpaliskom v Nemšovej, resp. novým letným kúpaliskom Trenčín – Sihoť, ktoré boli pre KS 
2014 mimo prevádzky. Počas KS 2014 boli ukončené práce na realizácii novej vodnej 
atrakcie Letného kúpaliska Pažiť – Bánovce nad Bebravou – tobogán a šmýkalka, ktoré boli 
počas KS samostatne uvedené do prevádzky.  
Počas KS boli letné umelé kúpaliská často zatvorené pre nestabilné a nepriaznivé počasie. 
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Počas KS 2014 bola sledovaná aj voda určená na kúpanie (VUK) Zelená voda – Nové Mesto 
nad Váhom. Verejnosťou boli využívané dve pláže (Perla a Bolt). Rekreácia bola na oboch   
plážach   neorganizovaná. Kontrolu kvality VUK v pravidelných intervaloch podľa programu 
monitorovania zabezpečoval správca vodnej plochy Mesto Nové Mesto nad Váhom pri pláži 
Bolt. Na pláži Perla umiestnil vlastník informačné tabule „Kúpanie na vlastné riziko“, avšak 
RÚVZ v Trenčíne aj na tejto pláži vykonával pravidelný monitoring kvality VUK. V roku 
2014 sa nerealizovali žiadne činnosti a práce súvisiace s rozvojom lokality.  
Kvalita VUK  počas celej KS 2014 vykazovala vyhovujúcu kvalitu, nebolo zaznamenané 
žiadne krátkodobé znečistenie. 
Počas LTS bolo na každej pláži odobratých 6 vzoriek v dvojtýždňových intervaloch. Interval 
programu monitorovania vody na kúpanie bol dodržaný. Okrem plánovaného monitoringu bol 
vykonaný odber 1 vzorky pri každej pláži  pracovníkmi ÚVZ SR.  
 
Program monitorovania – KS 2014 

 
Plážovisko 
 

Odber 1 Odber 2 Odber 
3 

Odber  
4 

Odber 
ÚVZ 
SR 

Odber 
5 Odber 6 

Perla 
návrh 09.06. 30.06. 14.07. 28.07. - 11.08. 25.08. 

 
skutočnosť 09.06. 02.07. 14.07. 29.07. 29.07. 11.08. 25.08. 

Bolt 
návrh 09.06. 30.06. 14.07. 28.07. - 11.08. 25.08. 

 
skutočnosť 09.06. 02.07. 14.07. 29.07. 29.07. 11.08. 25.08. 

 
Okrem VUK Zelená voda Nové Mesto nad Váhom sa v spádovom území RÚVZ Trenčín 
nenachádzajú ďalšie lokality s VUK, ani prírodné kúpaliská.  
V mesiacoch júl a august bol v rámci ŠZD vykonávaný odber povrchovej vody aj na vodných 
útvaroch, ktoré boli navštevované a využívané väčším počtom obyvateľov aj na kúpanie. 
Výsledky laboratórnych analýz povrchovej vody boli oznamované verejnosti 
prostredníctvom IS voda na kúpanie. Na všetkých takýchto lokalitách je kúpanie na vlastné 
riziko. Počas KS na sledovaných vodných útvaroch voda v čase odberu vykazovala 
vyhovujúcu kvalitu. Nebolo zistené žiadne mikrobiologické znečistenie.  
Vzorky boli odobraté na lokalitách – vodných útvaroch (spolu 13 vzoriek):  
− Dubník – Stará Turá – vodná nádrž zachytáva vodu z okolitých vodných tokov, 
v súčasnosti využívaná na rybolov, počas sezóny sa pravidelne prejavuje zvýšený zákal vody 
z dnového sedimentu. V okolí sa nachádza niekoľko rekreačných objektov (v minulosti 
podnikové chaty), autokemping. Technické vybavenie a zázemie pre návštevníkov je  bez 
rozvoja. 
− Horná Streda – štrkovisko, vodná plocha vytvorená po ťažbe štrku pri stavbe diaľnice, 
využívaná na rybolov, bez vybavenosti pre návštevníkov.       
− Stará Myjava – vodná nádrž zachytáva vodu z okolitých vodných tokov, požiarna 
nádrž, v okolí sa nachádza niekoľko sezónnych rekreačných objektov.  
− Prusy – Bánovce nad Bebravou – vodná nádrž   zachytáva vodu z okolitých vodných 
tokov, v súčasnosti využívaná na rybolov.  
 
− Opatová – umelá nádrž, vybudovaná hlavne na požiarne účely blízkeho rekreačného 
zariadenia. Prevádzkovateľ rekreačného zariadenia počas KS 2014 zabezpečoval v mesiacoch 
júl a august kontrolu kvality vody v pravidelných intervaloch. 
Na vodnom útvare - nádrž Opatová bola zaznamenaná zvýšená návštevnosť oproti 
predchádzajúcim kúpacím sezónam, keďže v meste Trenčín nebolo počas KS 2014 
prevádzkované žiadne umelé letné kúpalisko.  
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Vodná nádrž Brezová pod Bradlom je dlhodobo vypustená z dôvodu rekonštrukcie. 
Obvodnými a odbornými lekármi neboli orgánu verejného zdravotníctva hlásené žiadne 
ochorenia, ktoré by  boli vznikli v priamej príčinnej súvislosti  s kúpaním alebo pobytom v 
areáloch kúpalísk, resp. VUK počas KS 2014. 

 
1.3 Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach 
opatrovateľskej starostlivosti 
V roku 2014 bol vykonaný štátny zdravotný dozor v 32 ubytovacích zariadeniach a v 10 
zariadeniach sociálnych služieb. V kontrolovaných zariadeniach neboli zistené závažné 
nedostatky. 
1.3.1 Zisťovanie výskytu alergénov roztočov vo vybraných ubytovacích zariadeniach - 
RÚVZ    Trenčín         
Uvedená úloha sa v sledovanom období neriešila. 
 
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 
 
     Do projektu bolo v prvom polroku 2014 zapojených 5 škôl : 
Základná škola(ďalej ZŠ) Hodžova 37, Trenčín: počet vrátených dotazníkov (ďalej počet) – 
71, ZŠ s materskou školou Soblahov: počet  – 45, ZŠ s materskou školou Krajné: počet– 54 
Základná škola Lúka  – počet vrátených dotazníkov – 58,  ZŠ, Viestova 1, Myjava: počet – 64 
Spolu – 292 vyplnených dotazníkov. 
Meranie (teplota, relatívna vlhkosť a prachové častice) sa uskutočnilo na ZŠ Hodžova 37, 
Trenčín a ZŠ s MŠ Soblahov.  
Realizácia projektu bude pokračovať v roku 2015 v ďalších 5 školách.   
 
 
ODBOR  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA    
A  TOXIKOLÓIE  
 
2. Plnenie Programového vyhlásenia vlády SR, Uznesenie vlády SR č. 475/2003, 
uznesenie vlády SR č.391/2013(kap. 4 úloha č. 4) - Znižovanie miery zdravotných rizík 
zamestnancov z pracovného prostredia pracovných podmienok a spôsobu práce 
  
     Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sme uplatňovali legislatívne úpravy v oblasti 
ochrany zdravia pri práci. Pomocou kontrolných listov informovanosti zamestnancov sme 
overovali poskytovanie informácií zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany 
zamestnávateľov, zisťovali rizikové faktory práce a výskyt zdravotných problémov  
u zamestnancov pri podozrení na výskyt choroby z povolania na danom pracovisku.  
     Do 31.12.2014 sme vykonali 1170 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 422 rozhodnutí a 100 záväzných stanovísk.  
     Do 31.12.2014 boli vyhlásené rizikové práce v 60 organizáciách. Za účelom odstránenia 
nedostatkov zistených pri ŠZD sme uložili celkovo 19 pokynov.  
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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 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách s rizikovými prácami s cieľom 
získavania údajov o miere expozície a kontroly opatrení na znižovanie rizika 
v prevádzkach spracovania tvrdého dreva (riziko karcinogenity) a toluénu 
(reprodukčno-toxické riziko), spojené s objektivizáciou chemických faktorov. 
 
    Boli vykonané 2 ŠZD. Jeden ŠZD bol vykonaný v prevádzke na výrobu parketového 
polotovaru, objektivizovaná bola profesia - pracovník na drevoobrábacích strojoch, ktorý 
opracováva tvrdé drevo (dub, buk). Celozmenový priemer c(m) pevného aerosólu 
neprekračoval najvyššie prípustný expozičný limit pre celkovú koncentráciu (NPELc).  
Druhý ŠZD bol v prevádzke, ktorá sa zaoberá opravou a predajom replík starožitného nábytku 
a nábytkových častí, exponovaní prachu z tvrdého dreva sú zamestnanci v profesii robotník 
pri výrobe nábytku a robotník povrchovej úpravy. Z výsledkov meraní vyplýva, že u štyroch 
zamestnancov z piatich je prekročený najvyšší prípustný expozičný limit pre celkovú 
koncentráciu pre pevný aerosól s prevažne dráždivým účinkom, – rastlinný pevný aerosól 
(ostatné dreviny) – zamestnanci sú zaradení do rizika a u zamestnanca v profesii robotník 
povrchovej úpravy nie je prekročený najvyšší prípustný expozičný limit pre vybrané 
chemické faktory (toluén). 
 
2.2   Štátny zdravotný dozor na pracoviskách zameraný na prešetrovanie chorôb  
  z povolania . 
 
V spádovom území Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 
(okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava) bolo v roku 2014 
prešetrených celkovo 12 podozrení na chorobu z povolania (chzp): 1x bol prešetrovaný prípad 
podozrenia na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, 1 x pľucna tuberkulóza u opatrovateľky 
Sociálneho ústavu terénnej opatrovateľky Sociálnych služieb mesta Trenčín, v týchto 
prípadoch nebola zistená príčinná súvislosť s vykonávanou prácou (v 1 prípade silný fajčiar, 
v druhom chýbal kontakt s tbc pacientom). V dvoch prípadoch bolo hlásené podozrenie na 
chorobu z povolania – iné poškodenie zdravia pri práci s dg.- Rotačná torticollis l.dx. s trasom 
v GABOR Bánovce nad Bebravou u šičky a u zamestnanca (montáž okien a dverí) v OKNO 
PLUS s.r.o. Trenčín, kde bolo vyslovené podozrenie poškodenie LS chrbtice - VAS . V týchto 
prípadoch podľa nášho zistenia neboli vytvorené podmienky pre vznik ochorenia v súvislosti 
s výkonom práce.  

Ďalej bolo prešetrených 8 podozrení na chorobu z povolania z DNJZ.  
V štyroch  prípadoch sa jednalo o syndrom karpálneho tunela (SKT) nasledovne:  
- u SZČO – stavebného robotníka na stavbách v Trenčianskom kraji, u ktorého boli vytvorené 
podmienky pre vznik choroby z povolania.  
- u montážnika kovových prvkov v OXYMAT Slovakia Vaďovce – neboli vytvorené 
podmienky pre vznik ochorenia 
- u lakovača kovových prvkov v TRENS SK Trenčín – spĺňal podmienky pre vznik ochorenia, 
pre krátku dobu expozície choroba nebola priznaná ako profesionálna, prípad bol odložený na 
ďalšie prešetrenie na RÚVZ Považská Bystrica (pracoval v Matador Púchov Matador 
Industries s.r.o., Dubnica nad Váhom)  
-  u zamestnankyne pri montáži statorov v organizácii Askoll Slovakia Potvorice – boli 
vytvorené podmienky pre vznik profesionálneho ochorenia.  
 V troch prípadoch sme prešetrovali podozrenie na chorobu z povolania Impingement sy: 
u zamestnanca (montáž okien a dverí) v OKNO PLUS s.r.o. Trenčín, u zamestnanca TOV 
s.r.o., Brezová pod Bradlom spojená s dg. SKT a u zamestnanca (vodič, mäsiar) na bitúnku v 
PD Poriadie bola dg. Impingement sy.   

374



V jednom prípade podozrenia – Epikondylitis radialis humeri v spojení s podozrením na 
chorobu z vibrácií u zamestnanca Emerson spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom neboli 
vytvorené podmienky pre vznik profesionálneho ochorenia.  
Z prešetrovaných prípadov boli tri prípady priznané ako profesionálne ochorenia - 
Impingement sy v spojení s dg. SKT u zamestnanca obrábača  kovov TOV s.r.o., Brezová pod 
Bradlom, Impingement sy u zamestnanca na bitúnku v PD Poriadie a syndrom karpálneho 
tunela u SZČO – stavebného robotníka. 
Jeden prípad podozrenia na profesionálne ochorenie u operátorky výroby UMC Slovakia 
Nové Mesto nad Váhom s dg. Digitus saltans III man.l.dx. nebol ukončený z dôvodu 
chýbajúcich podkladov.  
RÚVZ v Trenčíne  neeviduje rizikové práce s faktorom fyzická záťaž. 
Pri všetkých šetrených  podozreniach na chorobu z povolania z DNJZ sme žiadali predloženie 
posudku o riziku z fyzickej záťaže a práce s bremenami a zaradenie do kategórie rizika. 
Z dôvodu podozrenia na  chorobu z povolania zvolávame jednanie s príslušnými štatutárnymi 
zástupcami organizácie, príslušnej PZS, zamestnanca, u ktorého je podozrenie na chorobu 
z povolania. Z jednania sa vypracuje zápisnica, fotodokumentácia  a prekonzultujú sa  
pracovné podmienky a návrhy na elimináciu alebo zníženie výskytu týchto ochorení. 
 
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) 
 
     K 31.12.2014 bolo posudzovaných 30 pracovísk, ktoré majú charakter chráneného 
pracoviska. Pri posudzovaní týchto priestorov sme narážali na problém, že tieto pracoviská 
neboli vybavené zriaďovacími predmetmi z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov až po 
predložení rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva a teda po priznaní postavenia 
chráneného pracoviska. Ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou nachádzali uplatnenie 
najčastejšie pri výkone kancelárskych prác, vykonávaní upratovacích prác, v kozmetickom 
salóne, pri predaji rôznych výrobkov, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,  pri  výrobe 
drobných výrobkov z dreva, ako krajčírka, pri oprave a servise bicyklov, balení darčekových 
predmetov, šití pracovných odevov, výrobe detských ihrísk, v krajčírskych dielňach, na 
zbernom dvore a pri reklamnej činnosti. Pri uvádzaní týchto priestorov do prevádzky 
spolupracujeme v prípade potreby s inými oddeleniami RÚVZ. 
     Do 31.12.2014 bolo vykonaných  28 kontrol na chránených pracoviskách. Pracoviská boli 
zariadené podľa druhu vykonávaných činností a zamestnanci majú k dispozícii zariadenia na 
osobnú hygienu. V  prevádzkach boli splnené požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na 
pracovisku v zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Pri výkone štátneho zdravotného 
dozoru nebolo na žiadnom pracovisku zistené závažné porušenie zákona 355/2007 Z. z. a jeho 
vykonávajúcich predpisov a neboli uplatnené sankčné opatrenia.  

 
4. Prieskum úrovne ochrany zdravia zamestnancov, ktorých agentúry dočasného 
zamestnávania zamestnávajú na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov a ktorí 
vykonávajú rizikové práce (RÚVZ Trenčín). 
 
     Cieľom bolo zistiť nedostatky v tvorbe pracovných podmienok a v zabezpečení  
preventívnej zdravotnej starostlivosti pri práci, v hlásení rizikovej práce; doplniť evidenciu 
rizikových prác o nesledovaných pracovníkov v personálnych agentúrach. 
Pri každom štátnom zdravotnom dozore sme zároveň zisťovali zamestnávanie 
prostredníctvom personálnych agentúr. V prípade kladného zistenia boli následne personálne 
agentúry, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do rizika 3. a 4. kategórie,  
vyzvané na predloženie hodnotenia rizík a návrhu na vyhlásenie rizikových prác. 
K 31.12.2014 evidujeme rizikové práce u personálnych agentúr: GAZU, s.r.o., Nová Dedinka 
(DC Tesco Beckov), McROY Slovakia, a.s., Bratislava - Staré Mesto (DC Tesco Beckov), 
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Lugera& Maklér Temps, s.r.o., Trenčín (LKW Komponenten s. r.o., Bánovce nad Bebravou), 
Index Nosluš s.r.o., Bratislava (Chirana T. Injecta, Stará Turá). Ostatné agentúry boli 
opakovane vyzvané na zaslanie požadovaných informácií, kde bolo zistené zamestnávanie 
zamestnancov  agentúrami dočasného zamestnávania na nerizikových pracoviskách (1. a 2. 
kategória). Pri štátnom zdravotnom dozore sme kontrolovali poskytovanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  výkon vstupných lekárskych prehliadok, zabezpečenie 
zariadení na osobnú hygienu a pod. 
Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa však povinnosti zamestnávateľa pri 
ochrane zdravia pri práci počas dočasného pridelenia pracovníkov (§ 30) budú vzťahovať na 
užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným pracovníkom, a preto sa ďalej 
bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
 
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  
      Vyhodnotené v programoch a projektoch v bode 3.1. Záverečné zhodnotenie bude 
súčasťou výročnej správy. 
 
5.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského a 
ostatného uzavretého stravovania. - RÚVZ Trenčín  
 
     V zariadeniach verejného stravovania bolo odobratých 28 vzoriek hotových pokrmov na 
sledovanie obsahu NaCl.       V 15 prípadoch bolo odobraté kompletné obedové menu. 
Zistený obsah NaCl - priemerná hodnota soli z obedového menu bola 8,16 g/G*, najnižšia 
5,46 g/G* a najvyššia 13,30 g/G* (*G hmotnosť porcie). V 13 vzorkách bol stanovený obsah 
soli v jednom druhu hotových pokrmov (kebab, kuracie na zelenine,...).  
 
Tabuľka 1 Obsah soli v hotových pokrmoch pripravených v zariadeniach verejného stravovania 
 
Názov potraviny 
 

NaCl 
mg/kg NaCl g/G (100 g) 

Pečená krkovička 196,0 0,01 g/G 
kurací kebab 18219,0 1,8 g/G 
Kung – pao 13980,0 1,4 g/G 
Zeleninový šalát  7000,0 0,7 g/G 
Bageta šunková  8900,0 0,8 g/G 
Kuracie na zelenine 10930,0 1,6 g/G 
Kebab 14371,0 1,4 g/G 
kuracia čína 8737,0 1,3 g/G 
Teľacie dusené 8465,0 0,8 g/G 
osem drahoceností - pokrm z 
hovädzieho mäsa 11561,0 1,2 g/G 

Sladko-kyslé kura 13167,0 1,3 g/G 
Doner kebab 11244,0 1,1 g/G 
fit tanier 10316,0 1 g/G 
 
Najnižšia stanovená hodnota 196 mg/kg, čo predstavuje v 100 g hotového pokrmu 0,019 g 
soli, najvyššia 18 219 mg/kg, čo predstavuje v 100 g 1,8 g soli, priemerná 10 545 mg/kg, čo 
predstavuje v 100 g hotového pokrmu 1 g soli.   

376



     V zariadeniach tzv. „uzatvoreného stravovania“ pre dospelých t.j. závodné stravovanie, 
domovy sociálnych služieb, nemocnice, ... bolo odobratých 20 vzoriek hotových pokrmov na 
obsah NaCl.  
      V 9 prípadoch bolo odobraté kompletné obedové menu. Obedové menu bolo osoberané 
v ZSS v domovoch sociálnych služieb. Zistený obsah NaCl - priemerná hodnota soli 
z obedového menu bola 8,99 g/G*, najnižšia 3,75 g/G* a najvyššia 15,21 g/G* (*G/hmotnosť 
porcie). 
V 11 vzorkách bol stanovený obsah soli v jednom druhu hotového pokrmu.  
 
Tabuľka 2 Obsah soli v hotových pokrmoch pripravených v zariadeniach „uzatvoreného stravovania“ 
 

Názov prevádzkarne Názov potraviny NaCl mg/kg NaCl g/G (100 
g* 

Závodná kuchyňa  Filet z aljašskej tresky s 
bylinkovou omáčkou 5926,0 0,6 g/G 

Závodná kuchyňa  Poľský bravčový rezeň 0,0 0 g/G 
Samoobslužná jedáleň Znojemské rezance 8242,0 0,8 g/G 
Samoobslužná jedáleň bravčové karé plnené ovčím syrom 12167,0 1,2 g/G 
Závodná kuchyňa Hrachová kaša 7804,0 0,8 g/G 
Závodná kuchyňa Údené mäso 16516,0 1,7 g/G 
Závodná kuchyňa  pečené kura na zelenine 4887,0 0,5 g/G 
Závodná kuchyňa  tvarohová žemľovka s ovocím 2799,0 0,3 g/G 
Závodná kuchyňa  Strapačky s kyslou kapustou 10736,0 1,1 g/G 
Závodná kuchyňa  kurací špíz so zeleninou 6130,0 0,6 g/G 
Kuchyňa v nemocnici Polievka šošovicová kyslá 8097,0 0,8 g/G 
 
Najnižšia stanovená hodnota menej ako 0,0003 mg/kg, čo predstavuje v 100 g hotového 
pokrmu 0 g soli, najvyššia 16 516 mg/kg, čo predstavuje v 100 g 1,6 g soli, priemerná 7573 
mg/kg, čo predstavuje v 100 g hotového pokrmu 0,7 g soli.   
 
      V zariadeniach školského stravovania bolo odobratých 5 vzoriek obedového menu. 
Zistený obsah NaCl - priemerná hodnota soli z obedového menu bola 8,11 g/G*, najnižšia 
6,09 g/G* a najvyššia 11,4 g/G* (*G hmotnosť porcie). 
      V stravovacom zariadení centier sociálnych služieb pre deti boli odobraté 2 vzorky 
celodennej stravy. Jedným zo sledovaných ukazovateľov bol obsah NaCl. Hodnoty stanovené 
laboratórnych rozborom 18,21 g/G* a 11,99 g/G*(*G hmotnosť porcie). 
 
      Zhodnotením obsahu soli v kompletnom obedovom menu v jednotlivých typoch 
stravovania – verejné stravovanie, zariadenia tzv. uzatvoreného typu ako i školské stravovania 
bolo zistené, príjem soli z obeda prekračuje odporúčanú dávku stanovenú WHO 5 g/deň po 
prepočítaní na obed (1,75 g/deň) vo všetkých vzorkách. Priemerné hodnoty obsahu soli 
v kompletnom obedovom menu sú porovnateľné a nie sú medzi jednotlivými druhmi 
stravovacích zariadení  rozdiely. 
Obsah soli v jednotlivých druhov hotových pokrmov neprekračoval hodnotu v mg/kg 
stanovenú výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/8/2004 - 100, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín 
(všeobecne stanovené najvyššie prípustné množstvo 20 000 mg/kg). Pre lepšie porovnanie 
hodnoty zistenej laboratórnou analýzou k odporúčanému dennému príjmu soli podľa WHO 
bola hodnota prepočítaná na g/100 g. Po prepočítaní obsahu soli na množstvo 
skonzumovaného jedla sa potvrdil trend, ktorý bol zistený pri laboratórnych analýzach 
kompletného obedové menu, pričom vysoký obsah soli bol zistený najmä v pokrmov rýchleho 
občerstvenia – kebab a ďalej v pokrmoch ázijskej kuchyne.     
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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 probiotik v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových  
       doplnkoch         
      
       Vyhodnotené v programoch a projektoch v bode 3.7. Cieľom úlohy bolo prostredníctvom 
monitoringu zistiť prítomnosť deklarovaných probiotických kmeňov baktérií vo vybraných 
potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových doplnkoch. Gestor úlohy je RÚVZ so 
sídlom v Trenčíne, pričom do realizácie boli zapojené vybrané RÚVZ v SR. Odobraté vzorky boli 
spracované v laboratóriu RÚVz v Trenčíne. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (39)v roku 
2014 bolo v 6 vzorkách t.j. 15 % zistená hodnota KTJ kmeňov baktérií mliečného kvasenia, 
ktoré nespĺňala požiadavky na všeobecne uznávanú efektívnu dávku (1.107 KTJ/1 dávka) 
a v 24 vzorkách t.j. 62 % bolo zistené, že  skutočný obsah „probiotík“ bol pod hranicou 
deklarovanou výrobcom na obale. Vychádzajúc z daných výsledkov boli výrobcovia/ 
distribútori upovedomení a boli uložené nápravné opatrenia. V úlohe sa bude pokračovať aj 
v roku 2015. 
             
ODBOR  HYGIENY  DETÍ  A MLÁDEŽE 
 
7. Štátny zdravotný dozor v predškolských a školských zariadeniach a monitoring 

úrazovosti detí predškolského (a školského) veku, možnosti prevencie. 
 

V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2014 skontrolovaných 53 materských 
škôl, 7 zariadení pre deti predškolského veku prevádzkované na živnosť a 1 detské jasle.  
V predškolských zariadeniach boli súčasne kontrolované aj zariadenia školského stravovania 
a výdajne stravy V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobraných 30 vzoriek piesku 
z pieskovísk pri materských školách a 2 vzorky piesku z verejných detských ihrísk. 

Cieľom priority monitoring úrazovosti detí predškolského (a školského) veku je 
komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku v širšom kontexte, 
t. j. pokiaľ ide o druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku poranenia, jeho 
prognózu, najexponovanejšiu vekovú skupinu detí z hľadiska úrazovosti a pod. a porovnanie 
získaných výsledkov s výsledkami sledovania s predchádzajúcimi rokmi. Na základe 
získaných údajov sa overí účinnosť intervenčných opatrení, zameraných na zníženie počtu 
úrazov u detí, ako aj ich vážnych zdravotných následkov v rámci prieskumu z roku 2009. 

V roku 2014 bolo do súboru zaradených 30 detí vo vekovej skupine 3-6 ročných detí: 2 
triedy MŠ (1 mestská,1 vidiecka) po 15 detí. Údaje z dotazníkov boli vložené do databázy a 
zaslané na štatistické spracovanie na ÚVZ SR. 

 
8. Štátny zdravotný dozor v základných a stredných školách, monitoring 

telovýchovných podmienok v týchto školách, využitie hodín TV (súčasť plnenia 
Národného programu prevencie obezity). 

 
V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2014 skontrolovaných 18 základných 

škôl, 4 špeciálne základné školy, 1 školský klub detí , 1 domov sociálnej starostlivosti, 5 
školských internátov, 2 školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 2 študentské 
domovy pri VŠ a 1 detský domov. V školských zariadeniach boli súčasne kontrolované aj 
zariadenia školského stravovania, výdajne stravy a školské bufety.  

Cieľom priority monitoring telovýchovných podmienok v školách, využitie hodín TV je 
zabezpečiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí primeranú úroveň fyzickej aktivity detí 
a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu. Odborne zdôvodniť potrebu 
minimálne 30 minútovej pohybovej aktivity denne pre všetkých žiakov v školách v súlade 
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s Globálnou stratégiou WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie  a v súlade s jednou z 12 
koncepcií redukcie a prevencie nadváhy a obezity u detí a mládeže  Európskeho informačného 
systému životného prostredia a zdravia. 

V prvom polroku 2014 vykonali odborní pracovníci oddelenia hygieny detí a mládeže RÚVZ 
Trenčín cielený štátny zdravotný dozor v 10 základných školách (5 mestských a 5 vidieckych) 
zameraný na pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy. V rámci dozoru bol vyplnený 
dotazník ,,Pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na základných školách“. 

V druhom polroku 2014 vykonali  odborní pracovníci oddelenia dotazníkový prieskum u 
žiakov 3. a 8. ročníkov základných škôl vybraných na základe predchádzajúceho štátneho 
zdravotného dozoru zameraný na zistenie názorov detí, zistenie názorov učiteľov v týchto 
školách na hodiny telesnej výchovy a sledovanie malých foriem telesnej výchovy. Počet 
vyplnených dotazníkov detí bol 400 a počet vyplnených dotazníkov učiteľov bol 20. Údaje 
získané z dotazníkového prieskumu boli následne vkladané do programu EpiData. Zároveň sa 
pracovníčky RÚVZ zúčastnili hodín telesnej výchovy v 3. a v 8. ročníku každej školy   
a vyplnili dotazník „Pohybová aktivita detí počas hodiny telesnej výchovy“. 
V roku 2015 bude spracovaná  a analyzovaná databáza získaných údajov a údaje budú 
vyhodnotené. 
 
 
ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
 

9.Národný imunizačný program 
 

         Zabezpečenie Národného imunizačného programu s cieľom udržania pravidelného 
povinného očkovania je jednou z priorít pre rok 2014. RÚVZ so sídlom v Trenčíne poskytuje 
telefonicky, písomne a v rámci „Poradne očkovania“ usmernenia v oblasti 
povinného, odporúčaného očkovania a očkovania do zahraničia. V rámci Európskeho 
imunizačného týždňa boli realizované prednášky o očkovaní určené pre zdravotníckych 
pracovníkov a študentov. 
 Aktuálne informácie týkajúce sa výskytu infekčných ochorení, ako aj informácií 
o prevencii voči nim sú pravidelne uverejňované na web stránke a nástenkách úradu.  
 K 31.12.2014 bolo nahlásených 111 odmietnutí povinného očkovania, 92 bolo 
prejednaných formou osobného pohovoru. 
Odbor epidemiológie RÚVZ Trenčín bol koordinátorom celoslovenského projektu 
Vzdelávanie sestier – Hodnota očkovania. V rámci štyroch okresoch (Trenčín, Nové Mesto 
nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava) sa zúčastnilo seminára 267 sestier.  
 
10. Surveillance infekčných chorôb 
 
10.1 Surveillance infekčných ochorení, ďalšia z priorít pre rok 2014, je vykonávaná  sústavne. 
V období od 01.01.2014 do 31.12.2014 bolo z ochorení preventabilných očkovaním zaznamenaných: 
   
Choroba Abs. Počet Očkovaní Neočkovaní Nezistené 
TBC 4 0 0 4 
VHB 6 0 6 - 
VHA 1 0 1 - 
Pertussis 60 48+2čiast. 7 3 
ACHO (POLIO očk.) 1 0 1 - 
Invaz. pneumok. inf. 4 2 2 - 
Kliešťová encefalitída 8 0 7 1 
Ovčie kiahne 974 20 954 0 
Rotavírusová enteritída 104 2 101 1 
 
 Edukácia obyvateľstva v prevencii prenosných ochorení je vykonávaná najmä 
prostredníctvom: 

• prednášok v rámci projektu vzdelávanie sestier 
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• prednášok na iných odborných podujatiach pre zdravotníkov 
• prednášok  na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne 
• prednášok pre laikov – hlavne v materskom centre 
• prostredníctvom uverejňovania článkov na web stránke úradu.  

 
Pozn.: Okrem ochorení evidovaných v tabuľke sme vykonali epidemiologické vyšetrenie u 5 
chorých na VHA, 6 na VHB, 7 na VHC, 7 VHB+VHC a 24 na kliešťovú encefalitídu, ktorí 
boli hospitalizovaní na infekčnom oddelení alebo inom oddelení  Fakultnej nemocnice 
Trenčín a následne boli vykazovaní v okresoch, ktoré patria pod výkon ŠZD susedných 
RÚVZ. 
      K 31.12.2014 bolo do programu EPIS zadaných 2816 prenosných ochorení z toho u 1594 
bolo v rámci ŠZD vykonané epidemiologické vyšetrenie. . Program EPIS sa využíva aj pre 
hlásenie vybraných ochorení do SRV. Pracovníci RÚVZ so sídlom v Trenčíne sú pod vedením 
krajskej odborníčky pre epidemiológiu zodpovední za činnosť pracovnej skupiny pre 
nozokomiálne nákazy. Na pracovisku sa vykonáva kontrola kvality zadávania hláseniek 
nemocničných nákaz za celú SR. 

 
10.2 Sledovanie nozokomiálnych nákaz na JIS: 
 
     V roku 2014 sa pokračovalo v realizácii projektu sledovania nozokomiálnych nákaz na 
JIS, vykonával sa zber údajov za rok 2013. Údaje boli zaslané do ECDC, kde prebieha 
príprava výstupov – za SR sú analyzované údaje od 402 pacientov, u ktorých sa vyskytlo 81 
nozokomiálnych nákaz.     

V roku 2014 prebiehal zber údajov za rok 2013. Údaje boli zaslané do ECDC, kde 
prebieha príprava výstupov – za SR, sú analyzované údaje od 573 pacientov 
cholecystektómiami. Bolo zaznamenaných 18 SSI. 
      Sledovanie NN bolo ukončené vydaním publikácie s celoslovenskými výsledkami 
a vydaním odborného článku v EMI. 

 

10.3 Surveillance rotavírusových ochorení 
       
      V roku 2014 sa naďalej vykonáva lokálna surveillance rotavírusových ochorení v 
trenčianskom regióne v spolupráci s Detskou klinikou Fakultnej nemocnice Trenčín. 
Pokračovalo sa v typizácii kmeňov izolovaných zo stolice. K 31.12.2014 bolo typizovaných   
59 vzoriek. Projekt je jednou z priorít na rok 2014. 
 

 
ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA 
 
11. Národný program prevencie obezity – kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity, 

prednášková činnosť zameraná na správnu výživu, (chyby a riziká nevyváženého 
energetického príjmu) 

 
RÚVZ Trenčín bol  jedným zo spoluorganizátorov VIII. celoslovenskej odbornej 

konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie konanej dňa 16.4.2014 na RÚVZ v Trenčíne, 
Organizátormi odbornej konferencie boli zároveň: Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, 
ÚVZ SR, OGVP, Rakúska spoločnosť pre vaskulárne ošetrovateľstvo -  Viedeň, Univerzita 
Karlova Praha, 2. Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a Regionálna komora sestier 
a pôrodných asistentiek v Trenčíne.   

Odborný program tvorilo 15 prednášok,  koncipovaných  podľa príslušnej problematiky 
a sekcia posterovej prezentácie. V rámci konferencie odzneli odborné prednášky venované 
problematike nadváhy a obezity v našej populácii, nové trendy vo výžive.   
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    V podmienkach RÚVZ Trenčín sa vykonáva najmä prednášková činnosť na všetkých 
typoch  škôl od MŠ po SŠ v pôsobnosti nášho regiónu.  
Prednášky zamerané na zdravý životný štýl, zdravú výživu a dostatočnú pohybovú aktivitu 
u detí sa realizovali na 13 základných školách a 1 špeciálnej škole. Na túto tému sa 
realizovalo 35 prednášok a edukovaných bolo 913 žiakov. 
 

Rámci projektov "Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín 
obyvateľstva SR" a "Monitoringu spotreby prídavných látok v potravinách "  
sa uskutočnili preventívne vyšetrenia, ktoré boli zamerané na antropometrické ukazovatele: 
množstvo telesného tuku v %, viscerálny tuk, bazálny metabolizmus, BMI a množstvo 
kostrových svalov. Krvné parametre: celkový cholesterol, HDL, triglyceridy a glukózu. 
Súčasťou vyšetrení bol i krvný tlak a množstvo CO a HbCO u fajčiarov. Preventívne 
vyšetrenia sa realizovali u 81 klientov v nasledovných inštitúciách: 

- Veliteľstvo pozemných síl SR, Trenčín – 10 vyšetrených klientov 
- Elster Water Metering – 12 vyšetrených klientov 
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín – 15 vyšetrených klientov 
- RÚVZ Trenčín – 22 vyšetrených klientov 
- Pedagógovia ZŠ Nové Mesto nad Váhom – 22 vyšetrených klientov 

 
    Spoluúčasť nášho úradu na  projekte - Dni zdravia v Trenčianskych Tepliciach  
RÚVZ Trenčín sa tejto aktivity zúčastnil po 5. krát a zároveň bol pri jej „zrode“. Preventívne 
vyšetrenia boli zamerané na rizikové faktory KVCH. 
Počet vyšetrených: 73 obyvateľov a návštevníkov mesta         
Všetci klienti s nadváhou a obezitou sa edukovali v oblasti zdravého životného štýlu, zdravej 
výživy a pohybovej aktivity. 
 
Preventívne aktivity realizované v mesiaci máj k Svetovému dňu „Pohybom ku zdraviu“ 
Propagácia tohto dňa bola súčasťou aj preventívnych vyšetrení, ktoré boli zamerané na 
sledovanie rizikových faktorov KVCH. Ich súčasťou bolo poukázanie na význam pohybovej 
aktivity u dospelej populácie i mládeže. 
Preventívne vyšetrenia boli realizované v nasledovných firmách: 

- Konštrukta Industry Trenčín – vyšetrených 40 klientov  
- EMERSON Nové Mesto nad Váhom – spoluúčasť na projekte Dni zdravia – 

vyšetrených 107 klientov 
- Magna Nové Mesto nad Váhom – vyšetrených 85 klientov 
- Všeobecná zdravotná poisťovňa Trenčín – 57 vyšetrených klientov 
- SOŠ Trenčín - odbor Kozmetička – 9 vyšetrených dievčat 

Všetkým klientom, ktorí mali nízku hladinu HDL cholesterolu bolo doporučené zvýšiť 
pohybovú aktivitu.  
 
12. Národný program ochrany a podpory zdravia starších ľudí – aktívna účasť na 

stretnutiach a aktivitách Jednoty dôchodcov Trenčianskeho kraja 
 

Pre seniorov sa v tomto roku realizovali preventívne vyšetrenia na  Akadémii III. veku 
v Trenčíne. Preventívne vyšetrenia u seniorov boli zamerané na antropometrické parametre a 
krvné parametre: celkový cholesterol, HDL, triglyceridy a glykózu. Meraný bol i krvný tlak a 
množstvo CO a HbCO u fajčiarov. Zároveň bolo poskytnuté i odborné poradenstvo a klienti 
so zvýšenými a rizikovými hodnotami boli odoslaní k lekárovi. 
      Pre Úniu žien v Sobotišti sa uskutočnila prednáška na tému: „Rizikové faktory 
kardiovaskulárnych ochorení a ich prevencia“. Edukovaných bolo 40 žien.  
      Na výstavisku EXPOCENTER Trenčín i v tomto roku sa uskutočnila výstava Senior 
2014, kde sa realizovali preventívne vyšetrenia pre seniorov. Celkovo bolo vyšetrených 115 
klientov. 
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Pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy sa v spolupráci s ÚVZ SR realizoval 
dotazníkový prieskum zameraný na informovanosť ľudí vo veku 50+ o rizikách osteoporózy. 
Na ÚVZ SR bolo zaslaných 30 dotazníkov.  

Pre Klub seniorov v Trenčíne a pracovníkov RÚVZ Trenčín sa realizovali 2 prednášky na 
tému: Osteoporóza, rizikové faktory a prevencia. Cieľom prednášok bolo zvyšovať 
povedomie o osteoporóze, rizikových faktoroch a prevencii osteoporózy v seniorskom veku. 
 
 

13. Národný program starostlivosti o deti a mládež 
 
    V podmienkach RÚVZ Trenčín sa vykonáva najmä prednášková činnosť na všetkých 
typoch  škôl od MŠ po SŠ v pôsobnosti nášho regiónu.  
Témy prednášok: Zdravý životný štýl 35x:  na 13 ZŠ a 1 špeciálnej ZŠ, edukovaných 913 
žiakov, Fajčenie a drogy 33x: na 14 ZŠ, 1 SŠ a 1 školský internát, edukovaných 768 žiakov, 
Výchova k partnerstvu a rodičovstvu 53x:  na 15 ZŠ, 1 špeciálnej ZŠ, 2 SŠ a 1 školský 
internát,  edukovaných 1170 žiakov, Úrazy a prvá pomoc 9x:  na 4 ZŠ, edukovaných 252 
žiako, Dopravná výchova 8x: na 4 MŠ  a 1 ZŠ, edukovaných 254 žiakov, Prevencia 
Alzheimerovej choroby 2x: na 1 ZŠ, edukovaných 49 žiakov, Duševné zdravie: školský 
internát, Prevencia ochorení dýchacích ciest 3x:  na 2 ZŠ, edukovaných 60 žiakov 
 
13.1  Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena –  
            RÚVZ Trenčianskeho kraja 

 
V podmienkach RÚVZ Trenčín sa vykonávala najmä prednášková činnosť na všetkých 

typoch  škôl v pôsobnosti nášho regiónu. Prevencia zubného kazu – 8 materských škôl, 13 
základných škôl, 1 špeciálna základná škola, 1175 edukovaných žiakov 
 
 
ODBOR   LABORATÓRII 
 
Laboratóriá RÚVZ spolupracujú na úlohách :  
 

ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A  ZDRAVIA 

1.1 Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov v o verejných 
vodovodoch a individuálnych vodných zdrojov v spádovej oblasti:  
1075 vzoriek RÚVZ Trenčín, 287 vzoriek RÚVZ Pov. Bystrica, 379 vzoriek RÚVZ Prievidza 

1.2 Kontrola vody na kúpanie : (bazény + prírodné kúpaliská)   

402 vzoriek RÚVZ Trenčín, 119 vzoriek RÚVZ Pov. Bystrica, 167 vzoriek RÚVZ Prievidza 

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 

Meranie sa uskutočnilo na ZŠ Hodžova 37, Trenčín a ZŠ s MŠ Soblahov.  
Vykonané merania – teplota, relatívna vlhkosť, CO2 a prachové častice. 
 

ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE 

2.1.1 prevádzok spracovania tvrdého dreva (riziko karcinogenity) a toluénu 

(reprodukčnotoxické riziko), spojené s objektivizáciou chemických faktorov - 
16 vzoriek 
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ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 

5.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského 
a ostatného uzavretého stravovania :   
54 vzoriek RÚVZ Trenčín, 24 vzoriek RÚVZ Považská Bystrica, 27 vzoriek RÚVZ Prievidza 

6.1 Monitoring probiotik v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových 
doplnkoch - RÚVZ Trenčianskeho kraja (bod 3.9 v PaP) 
Za sledované obdobie sme vyšetrili 39 vzoriek výživových doplnkov na prítomnosť 
probiotických kmeňov baktérií ako i na mikrobiálnu čistotu. 

 

ODBOR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ 

14. Monitoring termotolerantných kampylobakterov pri použití rôznych vyšetrovacích 
metód     (bod 7.17 PaP) 

Zo 48 vzoriek potravín vyšetrených na prítomnosť termotolerantných kampylobakterov sme 
izolovali 1 kmeň Campylobacter sp. Zo 16 vyšetrených vzoriek sterov z prostredia sme v 
žiadnej vzorke nezistili prítomnosť termotolerantných kampylobakterov a to ani jednou 
z porovnávaných metód.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Trnave 

384



 
 

ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
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 

 
V okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec sa  v roku 2014 vykonával monitoring a štátny 

zdravotný dozor v sieti verejných vodovodov. Celkovo bolo analyzovaných 119 vzoriek 
v kontrolnom monitoringu a 24 vzoriek v preverovacom monitoringu. V rámci štátneho 
zdravotného dozoru bolo analyzovaných 14 vzoriek. Neboli zistené zvýšené hodnoty 
zdravotne významných ukazovateľov kvality pitnej vody. 
 
2. Cielený ŠZD na kúpaliskách v kúpacej sezóne 2014 

 
V kúpacej sezóne roku 2014 bolo otvorených celkovo 8 kúpalísk so sezónnou 

prevádzkou so 14 netermálnymi a 2 termálnymi bazénmi v lokalitách Trnava, Dobrá Voda, 
Piešťany, Hlohovec a Cífer. Bazény v daných lokalitách sú netermálne s recirkulačným 
zariadením, ale aj bazény bez recirkulácie a na kúpalisku EVA Piešťany je dodávaná termálna 
voda miešaná s úžitkovou.  

Celkovo bolo analyzovaných 53 vzoriek bazénovej vody a  vyšetrených spolu  592 
ukazovateľov. Z celkového počtu analyzovaných vzoriek bolo 8 (1 mikrobiologický 
ukazovateľ a 7 biologických ukazovateľov) s prekročením MH (15.09 %). Pri zistení 
nadlimitných hodnôt bola nariadená opakovaná analýza ale z hľadiska ochrany zdravia nebolo 
potrebné navrhnúť žiadne opatrenia. 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. 

Počas LTS 2014 neboli zistené nedostatky, hlásené ochorenia súvisiace s vodou na 
kúpanie ani uložené sankcie. Na ÚVZ SR boli zasielané hlásenia o celkovej hygienickej 
situácii na  kúpaliskách v programe Informačný systém o kvalite vody na kúpanie. 

Podľa usmernenia ÚVZ SR bol v termíne 17.07.2014 – 23.07.2014 vykonaný cielený 
štátny zdravotný dozor zameraný na kvalitu vody na kúpanie na kúpaliskách. Počas ŠZD 
neboli zistené nedostatky a kvalita vody vyhovovala požiadavkám na bazénové vody. 
 
3. ŠZD nad zariadeniami starostlivosti o ľudské telo zamerané na prevádzkovanie 

solárií a na dodržanie limitov ožiarenia, ŠZD v ubytovacích zariadeniach 
 

Cielený štátny zdravotný dozor v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo bol vykonaný 
v 3 zariadeniach solárií, kde bolo predložené meranie efektívnej ožiarenosti opaľovacieho 
prístroja a v 26 ubytovacích zariadeniach. 
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1. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
Priorita I 
 
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 
podmienok a spôsobu práce 
 
1. Sledovanie vplyvu práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov -  výkon 

ŠZD zameraný na rizikové práce, sledovanie vystavenia zamestnancov fyzikálnym, 
chemickým, biologickým faktorom, psychickej a fyzickej pracovnej záťaži 

 
V rámci ŠZD sledujeme pracovné podmienky zamestnancov, vykonávanie 

objektivizácie rizikových faktorov, používanie OOPP, realizáciu opatrení na zníženie rizika, 
výsledky a pod. V rámci výkonu ŠZD sledujeme aj vykonávanie preventívnych lekárskych 
prehliadok u zamestnancov zaradených na rizikové práce a ich frekvenciu. 

Na rizikových pracoviskách v roku 2014 sme vykonali 71 previerok v rámci ŠZD, bolo 
vydaných 27 rozhodnutí o zaradení pracovných činností do rizikových prác resp. o ich zrušení 
a prehodnotení. 

214 previerok bolo zameraných na činnosti, kde sa používajú nebezpečné chemické 
faktory. Previerky boli vykonané: v priemyselných podnikoch, v poľnohospodárskych 
organizáciách, v predajniach, v laboratóriách, v lekárňach, v zdravotníckych zariadeniach, 
v prevádzkach služieb, na nakladanie s NO. Pri previerkach sa sledovalo skladovanie 
nebezpečných chemických látok a prípravkov, odborná spôsobilosť pracovníkov, spôsob 
evidencie toxických látok a zmesí, vypracovanie prevádzkových poriadkov, podmienky 
predaja, používanie OOPP, spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi. Bolo vydaných 8 
povolení na používanie veľmi toxických látok a zmesí. 

Ďalej sme ŠZD zamerali na vyhľadávanie pracovných postupov a technológií 
s použitím chemických karcinogénov  a mutagénov.  V rámci ŠZD a na základe žiadostí bolo 
v roku 2014 vykonaných 51 previerok pracovných postupov a technológií s použitím 
chemických karcinogénov a mutagénov. Bolo vydaných 62 súhlasných rozhodnutí na 
manipuláciu s chemickými karcinogénmi a mutagénmi, z toho bolo vydaných 49 rozhodnutí 
na manipuláciu s azbestom. Pri ŠZD sme kontrolovali zabezpečenie ochrany zdravia 
zamestnancov pri manipulácii s chemickými karcinogénmi a mutagénmi v zmysle príslušných 
nariadení vlády SR. Vedieme databázu organizácií, v ktorých sú zamestnanci vystavení 
karcinogénnym a mutagénnym faktorom a pracovným procesom s rizikom chemickej 
karcinogenity.  

Pre zamestnávateľov aj zamestnancov sme poskytovali konzultácie, týkajúce sa práce 
s nebezpečnými chemickými faktormi. 

Prácu s biologickými faktormi sme skontrolovali v 5 organizáciách, ktoré prevádzkujú 
ČOV a jednom zdravotníckom zariadení.  

  Vzhľadom na povinnosť zabezpečiť hodnotenie psychickej pracovnej záťaže 
a senzorickej záťaže zamestnancov sme požiadali stredné školy o predloženie uvedeného 
hodnotenia zamestnancov, ktorí  pracujú na pozícii „pedagogický pracovník“. 

 
2. Sledovanie expozície pracovníkov skleneným vláknam v pracovnom prostredí  

 
Úlohu rieši RÚVZ Senica 
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Priorita III - Intervencie na podporu zdravia pri práci  
 

1. Poradenstvo prostredníctvom webových sídiel 
Na našom webovom sídle máme vytvorenú stránku poradenskej a konzultačnej 

činnosti odboru PPL, kde uverejňujeme aktuálne problematiky (odstraňovanie AZC 
materiálov, opatrenia v mimoriadne teplých dňoch, zdravé pracoviská – spolupráca pri 
prevencii rizík, a ďalšie). V aktualitách web sídla je informačná kampaň na ochranu zdravia 
pred slnečným žiarením. 
 V  rámci Dní zdravia v Trnave sme oboznamovali zamestnávateľov a zamestnancov 
o možnostiach zlepšenia pracovného prostredia, poskytovali sme informácie ohľadom 
zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby.    

 
2. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 

 
V roku 2014 bolo vydaných 27 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky, kde 

boli zriadené chránené pracoviská. Stanoviskami bolo posúdených 22 chránených pracovísk.    
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 53 kontrol v 49 

chránených pracoviskách.  
  Počet zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou na všetkých 
kontrolovaných chránených pracoviskách bol spolu 87. Ich vykonávaná činnosť bola 
nasledovná: administratívny pracovník, realitný maklér, predajca výživových doplnkov, 
pracovník vizuálnej a kalibračnej kontroly drobných kovových dielcov, ručný viazač 
kefárskych výrobkov, predajca zdravotníckych pomôcok, pracovník výroby reklamných 
a propagačných predmetov, pracovník opracovania a triedenia plastových materiálov, 
predajca pracovných odevov, skladník, obsluha kamerových systémov, cukrár, údržbár, 
internetový predajca, predajca minerálnych kameňov, opravár pneumatických a elektrických 
strojov a iné.       

V rámci štátneho zdravotného dozoru sme vykonali kontrolu pracovných podmienok, 
pracovného prostredia a spôsobu práce zamestnancov v chránených dielňach a v chránených 
pracoviskách podľa metodického usmernenia ÚVZ SR na výkon štátneho zdravotného dozoru 
na pracoviskách. 

Zamestnávatelia prispôsobujú pracoviská postihnutiu zamestnancov. Ak 
zamestnávateľ zamestnáva občanov so zníženou mobilitou, zariadenia na osobnú hygienu 
(sprchy, WC, umývadlá), spojovacie chodby, schodiská sú vybudované ako bezbariérové. 
Pracoviská sú vybavené fyziologickými stoličkami, zamestnanci majú k dispozícii denné 
miestnosti a oddychové miestnosti, pracovná doba je prispôsobená ich zdravotnému stavu 
a zamestnávateľ umožňuje zamestnancom pravidelné prerušenie práce.   
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2. ODBOR HYGIENY VÝŽIVY 
 
Priorita I 
 
1. Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly v zariadeniach spoločného 

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

 
Počas roka 2014 bolo vykonaných 1466 kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru 

a úradnej kontroly potravín. Za zistené nedodržanie platnej legislatívy bolo uložených 137 
blokových pokút  v sume 7 230 € a v závažných  prípadoch bolo uložených v správnom 
konaní  17 pokút v sume 8 405 €.  

V regióne RÚVZ Trnava sa nachádza 5 umelých kúpalísk, na ktorých sa nachádzajú 
bufety. V 6 bufetoch boli vykonané kontroly, pre nevyhovujúce počasie v mesiaci august 
kúpaliská a bufety v nich neboli v prevádzke. Nedostatky neboli zistené.  
 
2. Výkon úradnej kontroly podľa Viacročného plánu ÚK aktualizovaného pre rok 

2014 
 

Podľa stanoveného harmonogramu v predmetnom pláne sa vykonáva cielený odber 
vzoriek, ktorých vyšetrenie je zamerané na zdravotnú bezpečnosť potravín. V rámci vyšetrení 
sa sledujú mikrobiologické a chemické parametre. Vzorky na špeciálne ukazovatele, 
vyšetrenie ktorých nevykonáva náš úrad, sa zasielajú do určených laboratórií RÚVZ v SR. 
V roku 2014 bolo odobratých a vyšetrených 928 vzoriek, z ktorých 43 nevyhovelo 
požiadavkám potravinovej legislatívy. Za nevyhovujúce výsledky vzoriek boli uložené 4 
náhrady nákladov v sume 294,52 €. 
 
3. Sledovanie dodržiavanie zásad pri manipulácii s potravinami v zariadeniach 

spoločného stravovania, najmä kontrola dôsledného označovania potenciálnych 
alergénov a vysledovateľnosti surovín 

 
Pri kontrolách v ZSS sa sleduje dodržiavanie platných požiadaviek, a vyžaduje sa 

označovanie alergénov na jedálnych lístkoch. 
 
4. Výkon auditov v ZSS a vo výrobniach porciovanej zmrzliny 

 
Na tento rok bolo naplánovaných 14 auditov ZSS, ktoré sa priebežne vykonávali počas 

roka. Z plánovaného počtu bolo vykonaných 9 auditov ZSS, plán nebol splnený z dôvodu 
zrušenia prevádzok a nedostatku pracovníkov.  

 
Priorita III 
  
1. Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie,  

 
Projekt - Sledovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva bol realizovaný 

priebežne počas roka v spolupráci z oddelením podpory zdravia tunajšieho úradu. Vo 
vybraných zariadeniach bolo vyšetrených 80 klientov v štyroch určených vekových skupinách 
podľa pohlavia a druhu pracovnej záťaže. Výsledky projektu boli spracované a zaslané na 
RÚVZ Poprad.  
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3. ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Priorita I 
 
1. ŠZD v zariadeniach pre deti a mládež, pracoviská praktického vyučovania -  v 

spolupráci s PPL 
 

V roku 2014 bol vykonaný štátny zdravotný dozor v 94 zariadeniach pre deti a mládež, 
v stravovacích prevádzkach bolo vykonaných 92 kontrol a  6 kontrol v bufetoch. V roku 2014 
boli vykonané 2 kontroly zamerané na výkon praktického vyučovania v praxi v spolupráci s 
PPL v ZŠ v Hlohovci, kde učni vykonávali obnovu povrchov stien (maľovanie) a náterov za 
použitia syntetických farieb na základe podnetu rodiča. Pri kontrolách boli odobrané vzorky 
z prostredia na vyšetrenie toluénu a xylénu. Pri kontrolách nebolo zistené porušenie platnej 
legislatívy. 
 
Priorita III 
 
1. Sledovanie spôsobu života ako významného determinantu zdravia detí a mládeže 

 
V rámci celoslovenskej úlohy bola vykonaná mimoriadna cielená kontrola zameraná na 

pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na základných školách.  Vykonali  sme 
cielené kontroly priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na vybraných základných 
školách, vrátane vonkajších telovýchovných plôch zameraných na osnovu úlohy, spolu 19 
kontrol (5 ZŠ v meste, 5 ZŠ na vidieku). V každej škole bola vykonaná kontrola v treťom 
a ôsmom ročníku, okrem jednej, kde nemali ôsmy ročník. V každej škole sme počas jednej 
vyučovacej hodiny hodnotili pohybovú aktivitu detí. Vo vybraných školách boli žiakom 3. 
a 8. ročníka  rozdané dotazníky zamerané na pohybovú aktivitu vôbec. Rozdaných bolo cca 
400 dotazníkov, 380 sa vrátilo, tieto boli spracované a zaslané na ÚVZ SR.  
 
2. Monitorovanie úrazovosti u detí a možnosti prevencie 

 
Projekt bol podľa celoslovenského projektu zrealizovaný dotazníkovou metódou u detí 

v materských školách, vo vekovej skupine 3-6 rokov. Dotazníky boli rozdané na jednu 
mestskú a jednu vidiecku materskú školu. Oslovených bolo na každej škole 15 detí, spolu 30 
detí. Dotazníky vyplnil zákonný zástupca dieťaťa, následne boli dotazníky zozbierané. 
Návratnosť 29 t.j. 96%. Údaje získané z dotazníkov boli v priebehu mesiaca apríl 2014 
nahadzované do vopred pripravených mustier v programe Excel, ktoré boli dňa 22.04.2014 
zaslané e – mailom na ÚVZ SR. 
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4. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
 
Priorita I  
 
1. Vykonávanie cieleného ŠZD - zamerať sa 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 

V roku  2014 v rámci cieleného ŠZD na sledovanie mikrobiologickej kvality vôd  bolo 
odobratých 49 vzoriek pitnej vody zo stomatologických ambulancií a 27 vzoriek pitnej vody 
z   ambulancií iného odborného zamerania v Mestskej poliklinike Družba Trnava. V 14 
vzorkách pitnej vody odobratých z vodovodného systému stomatologickej súpravy bola 
potvrdená gramnegatívna baktéria Pseudomonas aeruginosa. Nakoľko prítomnosť tejto 
baktérie v pitnej vode predstavuje riziko pre imunodeficientné osoby, bolo v predmetných 
ambulanciách  zakázané používanie vody ako pitnej a správcovi polikliniky bolo nariadené 
zabezpečenie zdravotne bezpečnej vody. Nakoľko sa tento problém v roku 2014 nepodarilo 
definitívne vyriešiť, v úlohe budeme pokračovať aj v roku 2015.  
 
2. Zjednotenie postupov pri vykonávaní ŠZD v zdravotníckych zariadeniach - 

pokračovať v príprave štandardných postupov pre vykonávanie ŠZD  
v zdravotníckych zariadeniach 

 
MUDr. M. Ondicová participuje na činnosti Pracovnej skupiny HO MZ SR pre 

epidemiológiu pre tvorbu štandardných postupov na vykonávanie ŠZD v zdravotníckych 
zariadeniach. V roku 2014 boli  na gremiálnej porade MZ SR prijaté 2 nové odborné usmernenia:  
1. odborné usmernenie na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych 
pomôcok v zdravotníckych zariadeniach  
2. odborné usmernenie na kontrolu mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch 
zdravotníckych zariadení. 
 
Priorita II  
 
1. Surveillance exantémových ochorení 

Hlásenie prenosných ochorení lekármi 1. kontaktu a mikrobiologickými 
laboratóriami 

 
Všeobecní lekári, infektológovia, riaditelia ústavných zdravotníckych zariadení a primári 

mikrobiologických laboratórií sú priebežne informovaní o epidemiologickej situácii vo 
výskyte osýpok v EÚ a  vo svete. Vzhľadom na  možný import tohto ochorenia aj v súvislosti 
s poklesom zaočkovanosti pod 95% proti osýpkam, ružienke a mumpsu v ročníku narodenia 
2012 v okrese Trnava boli všetci všeobecní lekári upozornení na dôsledné vykonávanie 
surveillance exantémových ochorení a na hlásenie podozrení na ochorenie na RÚVZ Trnava.     
 
2. Vakcinologické poradenstvo  

 
V RÚVZ Trnava bola zriadená poradňa očkovania  pre 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. 
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V roku 2014 aktívne navštívilo vakcinologickú poradňu  15  záujemcov o problematiku 
očkovania. Telefonicky resp. mailom boli poskytnuté informácie  23  záujemcom, najmä 
konzultujúcim lekárom a cestovateľom do zahraničia. Z hľadiska zamerania sa konzultácie 
týkali 18 x povinného očkovania, 5 x odporúčaného očkovania  a 15 x poradne pred cestou do 
zahraničia. 
     Okrem pediatrických ambulancií boli kartičky s informáciami o očkovaní distribuované 
na gynekologické  a novorodenecké oddelenia ústavných zdravotníckych zariadení ako aj na 
odborné gynekologické ambulancie.   

V rámci Dní zdravia bolo pracovníkmi odboru epidemiológie pre verejnosť realizované 
poradenstvo zamerané na povinné aj odporúčané očkovanie detí a dospelých. V rámci 
poradenstva boli využité brožúry o očkovaní (sprievodca očkovaním, očkovanie pre 
dospelých), kartičky s informáciami o očkovaní, letáky s informáciou ohľadom fungovania 
poradne očkovania na RÚVZ Trnava.  
 
 
3. Kontrola zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v ústavných 

zariadeniach 
 
Vzhľadom na nízku začkovanosť zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v ústavných 

zariadeniach Trnavského kraja zistenú v sezóne 2012/2013 (zaočkovaných bolo 2,8% ZP)  
v rámci kontroly očkovania bolo potrebné 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. V tejto 
súvislosti boli riaditelia ústavných zdravotníckych zariadení upozornení na význam očkovania 
zdravotníckych pracovníkov (ZP) proti chrípke aj v súvislosti s predchádzaním vzniku 
nešpecifických nozokomiálnych nákaz.  

Pri kontrole povinného pravidelného očkovania bola v 2. polroku 2014  vykonaná  
kontrola očkovania zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v sezóne 2013/2014 v 
ambulanciách VLDD v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec. V pediatrických 
ambulanciách v spádových okresoch bola zistená nasledujúca zaočkovanosť ZP proti chrípke:  
okres Trnava - 39,6%;  okres Piešťany – 32,4%; okres Hlohovec – 50 %. 
 
4. Kontrola očkovania dospelej populácie proti tetanu a diftérii v ambulanciách 

všeobecných lekárov pre dospelých. 
Vykonávanie pravidelnej kontroly očkovania 30-ročných osôb proti tetanu a diftérii 
v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých.   

 
V roku 2014 bola v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých ukončená kontrola 

povinného očkovania dospelej populácie proti tetanu a diftérii – ročníky narodenia 1981 – 82. 
Skontrolovaných bolo 59 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých v okresoch Trnava, 
Piešťany a Hlohovec.  
 
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). 

OE sa od r. 2007 zúčastňuje na realizácii projektu HELICS – EU, ktorý je zameraný  
na aktívnu surveillance nozokomiálnych nákaz na odd. KAIM. Vypracovaných bolo 40 
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dotazníkov na základe dekurzov pacientov hospitalizovaných v roku 2013 na KAIM vo FN 
Trnava. Jednotlivé dotazníky boli elektronicky spracované.  
 
6. 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.  
 
Na gynekologické oddelenie FN Trnava, všeobecným lekárom pre dospelých 

v spádových okresoch bol poslaný informačný leták ohľadom prevencie pertussis na základe 
bariérového očkovania dospelej populácie. Problematika pertussis bola v roku 2014 
prezentovaná na 3 prednáškach určených pre lekárov a 2 prednáškach určených pre zdravotné 
sestry. 

Laická verejnosť bola informovaná o význame tohto očkovania v rámci individuálneho 
poradenstva na Dňoch zdravia Trnava.     
 
7. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v problematike očkovania a ochorení 

preventabilných očkovaním  

Aktívne sme zapojení do jedného zo štyroch pilierov Iniciatívy SEVS -  Hodnota 
očkovania. V rámci tejto iniciatívy boli v 2. polroku 2014 organizované prednášky ohľadom 
očkovania pre zdravotné sestry v spádových okresoch RÚVZ Trnava. 

V súvislosti s výsledkami projektu Postoje rodičov a budúcich rodičov k očkovaniu, 
v rámci ktorého bol u 8,4% študentiek stredných škôl  zistený odmietavý postoj k očkovaniu, 
sa aktívne podieľame na príprave projektu vzdelávania študentov SZŠ v oblasti vakcinológie.  
Záujem o účasť na projekte prejavilo z celkového počtu 23 RÚVZ, ktoré majú v pôsobnosti 
SZŠ 21 RÚVZ. Vytvorená bola pracovná skupina, ktorá pripravila prezentácie o očkovaní 
a o ochoreniach preventabilných očkovaním, ktoré budú prednášané budúcim zdravotným 
sestrám. Výukové materiály boli v spolupráci so SEVS nahraté na USB kľúče a v rámci 
celoslovenskej porady epidemiológov boli rozdané epidemiológom  prihlásených 21 RÚVZ. 
V mesiacoch október  – december 2014 bol v rámci praktickej výuky zrealizovaný  pilotný 
projekt vzdelávania vo vakcinológii budúcich sestier na SZŠ  v Trnave. Výuku  realizovali 2 
lekárky odboru epidemiológie.  Problematika vakcinológie bola rozdelená do 12 vyučovacích 
hodín. Hodnotenie projektu zo strany SZŠ bolo kladné a bolo navrhnuté pokračovanie vo 
výuke i v budúcnosti.  
 
 
5. ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE A HODNOTENIA FAKTOROV 

PROSTREDIA 
 
Priorita I  
 
1. Laboratórne vyšetrenia a merania vykonávané podľa požiadaviek jednotlivých 

terénnych odborov pre úlohy riešené v rámci priorít VZ 
 

V období roka 2014 sme v rámci plnenia uvedenej úlohy vyšetrovali vzorky pre 
jednotlivé terénne odbory a oddelenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci 
trnavského kraja. 
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2. Sledovanie organického znečistenia bazénových vôd (stanovenie TOC) – spolupráca 
s RÚVZ Galanta a ÚVZ SR 

 
Táto úloha sa realizovala v spolupráci s RÚVZ Galanta a ÚVZ SR. V období roka 2014 

TOC boli stanovené v 10 vzorkách bazénových vôd, miesto odberu: TK Vincov les 
Sládkovičovo a TC Galandia Galanta. 
 
3. Sledovanie azofarbív vo vzorkách zmrzlín odobratých pracovníkmi hygieny výživy 

RÚVZ v rámci kraja 
 
V období roka 2014 sme v rámci plnenia uvedenej úlohy vyšetrili 72 vzoriek zmrzlín.  

 
 
 
6. ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA 

 
Priorita III  
 
1. Poradenská činnosť vo všetkých oblastiach zriadením všetkých nadstavbových 

poradní: 
 

V základnej poradni zdravia sme v roku 2014 evidovali 584 klientov, mimo TZS bolo 
vyšetrených 72 klientov. Celkove z TZS bolo 181 mužov a 403 žien. Poradňu navštívili 
klienti celkom 597 krát. Z toho prvýkrát navštívilo poradňu 268 klientov a kontrolné 
vyšetrenie absolvovalo 316 klientov. Testom zdravé srdce (TZS) sme vyhodnotili celkové 
skóre rizika KVCH u 88 klientov, ktorí mali vyšetrené všetky požadované parametre. 
Výsledok našej intervencie posudzujeme pri následnej kontrole. Pri zistení rizík odporúčame 
návštevu nadstavbových poradní v našom poradenskom centre, pri vysokých rizikách  
návštevu lekára.  
 
Nadstavbové poradne 

Poradňa zdravej výživy   
V rámci poradenskej činnosti permanentne propagujeme význam konzumácie pestrej stravy 
podľa odporúčaní WHO ako aj produktov zdravej výživy. Poradňu zdravej výživy za rok 
2014 navštívilo 584 klientov. Výchova a edukácia obyvateľov bola zameraná na zlepšenie 
stravovacích návykov u všetkých vekových skupín. 
 
Poradňa k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu a prevencie chorôb 
prenášaných pohlavným stykom HIV/AIDS a telefonická linka pomoci AIDS  
Počet klientov v roku 2014 bol  71, ktorým  bola  poskytnutá  základná informácia o infekcii 
HIV a jej predchádzaní, o spôsobe vyšetrenia na anti - HIV protilátky. Aktuálne zistené nové 
poznatky sú aplikované do ďalšej práce v poradni AIDS a tiež sú prezentované zdravotno-
výchovnými materiálmi (letáky, plagáty, postery, panely), prednáškami a príspevkami do 
tlače a masmédií. Poradňu navštevovali resp. telefonické informácie boli podávané prevažne 
mladým ľuďom od 25 - 34 rokov.   
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Poradňa prevencie drogových závislostí 
V  poradni  sa zameriavame hlavne na prevenciu. Poskytujeme informácie o možnostiach, 
dôsledkoch i samotnej liečbe závislosti na návykových látkach pre protidrogových 
koordinátorov, rodičov, mládež i samotných konzumentov. Sprostredkovávame kontakty na 
liečebné zariadenia zamerané na protidrogovú liečbu. Poradenstvo v priebehu roka 2014 
využilo 55 klientov, čo činilo 58 návštev. Poradňu drogových závislosti navštevovali 
prevažne rodinní príslušníci konzumentov omamných látok. Najväčší záujem o naše 
poradenstvo má veková kategória 35-44 rokov.  
 
Poradňa na  odvykanie od fajčenia 
Cieľom poradenstva odvykania od fajčenia je zmeniť správanie fajčiara a navrhnúť adekvátnu 
metódu k zanechaniu fajčenia. V roku 2014 navštívilo poradňu odvykania od fajčenia celkom 
99 klientov. Diagnostika fajčenia je založená na dotazníkovej metóde a individuálnom 
pohovore. U každého fajčiara je vyplnený a založený Fagerstromov - dotazník závislosti na 
nikotíne (FTQ), ktorý umožňuje určiť stupeň závislosti na nikotíne.  
Intervencie dopĺňame analýzou vydychovaného vzduchu prístrojom MICRO CO, ktorý 
umožní zistiť hladinu vydychovaného CO v ppm/l (parts per milion), COHB v percentách. 
Objektivizácia fajčenia slúži na posúdenie zdravotného stavu (pokles CO a COHB) a tiež ako 
motivácia na udržanie abstinencie. Toto meranie využilo 99 klientov. V poradni sme poskytli 
letáky, brožúry  zamerané na spôsoby odvykania od fajčenia. 
 
Poradenstvo na podporu psychického zdravia                      
Zabezpečuje diagnostiku psychosociálnych rizikových faktorov v rámci poradenských služieb 
poskytovaných poradenským centrom. Dotazník životnej pohody z Testu zdravé srdce je 
súčasťou testovacej batérie poradne podpory psychického zdravia. Pri diagnostike používame 
rôzne metódy, ťažisko však spočíva na anamnestickom rozhovore poradcu s klientom, pri 
ktorom využijeme získané informácie do dotazníka škály životných udalostí. Samotné 
poradenstvo spočíva v rozbore stresogénnych situácií, v hľadaní spôsobov ako ich zvládnuť a 
odporúčaniach rôznych relaxačných techník. Poradenstvo poskytujeme tiež klientom 
doporučených z poradne prevencie pre drogové závislosti. V roku 2014 navštívilo poradňu 71 
klientov. 

Poradenstvo o telesnej aktivite  
V poradni o telesnej aktivite vykonávame odborné poradenstvo v oblasti pohybovej aktivity 
s možnosťou cvičení. Pohybovú poradňu navštevujú klienti poradne zdravia s nadváhou, 
nedostatkom pohybovej aktivity a vysokými percentuálnymi hodnotami telesného tuku. 
Niektorí klienti prichádzajú priamo do poradne.  Poradenstvo bolo poskytnuté 463 klientom. 
Zo základnej poradne bolo doporučených 316. Merania telesného tuku prístrojom OMRON 
bolo vykonané 463 krát a bolo písomne i graficky spracované. 
 
2. Organizovanie Dní zdravia v mestách, obciach, školách, pracoviskách 

 
Zdravé mestá 
„Dni zdravia Hlohovec“: Dňa 5.4.2014 sa pracovníci oddelenia podpory zdravia zúčastnili 
výjazdom poradne zdravia akcie Dni zdravia mesta Hlohovec. Počas tohto dňa sme 
zabezpečili vyšetrenie cholesterolu a cukru v krvi, meranie % množstva telesného tuku, 
dotazníkový prieskum životnej pohody a závislosti na nikotíne u fajčiarov, vyhodnotenie 
rizikových faktorov ovplyvňujúci zdravý životný štýl testom zdravé srdce /TZS/ 
a individuálne poradenstvo k zdravej výžive, nefarmakologickému ovplyvňovaniu TK, 
pohybovej aktivite, zvládaniu stresu a odvykaniu od fajčenia. 
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„Dni zdravia Trnava“: RÚVZ – oddelenie podpory zdravia je na uvedenej akcii jeden 
z hlavných účastníkov  a spoluorganizátorov Mestského úradu v Trnave. Klienti vyplnili Test 
zdravé srdce, ktorého súčasťou je dotazník pozostávajúci z rodinnej, osobnej anamnézy, 
zhodnotenia stravovacích zvyklostí, úrovne pohybovej aktivity. Spektrum je doplnené 
zhodnotením aktuálnych biochemických  a antropometrických vyšetrení. Klientom následne 
poskytol lekár pohovor formou komplexného individuálneho poradenstva a odporučil 
optimálne a primerané zmeny v spôsobe životného štýlu zamerané na zlepšenie zdravia  
prirodzeným  nefarmakologickým spôsobom.  
Deň zdravia Madunice - Oddelenie podpory zdravia v spolupráci s MS SČK v Maduniciach  
zabezpečil pre obyvateľov obce  Deň zdravia -  meranie cholesterolu a cukru v krvi, meranie 
TK a  % množstva telesného tuku v počte 32 klientov s následným poradenstvom k daným 
výsledkom. Účastníkom bol poskytnutý zdravotno-výchovný materiál.  
Deň zdravia Trstín - Oddelenie podpory zdravia v spolupráci s MS SČK v Trstíne a Obecným 
úradom v Trstíne   zabezpečil pre obyvateľov obce  Deň zdravia -  meranie cholesterolu 
a cukru v krvi, meranie TK a  % množstva telesného tuku v počte 23 klientov s následným 
poradenstvom k daným výsledkom. Účastníkom bol poskytnutý zdravotno-výchovný 
materiál.  
Deň zdravia Bíňovce - Oddelenie podpory zdravia zabezpečil pre obyvateľov obce  Deň 
zdravia -  meranie cholesterolu a cukru v krvi, meranie TK a  % množstva telesného tuku 
v počte 16 klientov s následným poradenstvom k daným výsledkom. Účastníkom bol 
poskytnutý zdravotno-výchovný materiál.  
Po zhodnotení dotazníka životnej pohody bol pohovor zameraný na  zvýšenie kvality života, 
zlepšenie životného štýlu, podporu psychického zdravia a zvládania stresových situácií.  
Bolo poskytnuté poradenstvo v oblasti zdravej výživy a poradenstvo o telesnej aktivite , 
ktorému  predchádzalo meranie  percentuálneho množstva telesného tuku prístrojom OMRON 
BF 300 a meranie % množstva telesného tuku, kostrového svalstva, viscerálneho tuku, 
hmotnosti, bazálneho metabolizmu a BMI na prístroji OMRON BF 500. Vyšetrenia CO vo 
vydychovanom vzduchu pre fajčiarov s následným poradenstvom v oblasti odvykania od 
fajčenia. 
Zdravotno-výchovnú činnosť v zmysle prevencie ochorení, ochrany a podpory zdravia sme 
uskutočňovali aj formou distribuovaní zdravotno-výchovného materiálu (letáky, brožúrky).  
 
Dni zdravia na základných školách   
V rámci tohto projektu sme sa v spolupráci s mestskými úradmi a školskými správami 
zúčastnili „Dní zdravia“ v jednotlivých  školách regiónu,  ktoré boli zamerané na 
poskytovanie zdravotno-výchovných informácií v oblasti životosprávy, pitného režimu, 
pohybovej aktivity, aktívneho  využívania voľného času, podporu duševného zdravia, 
výchovu k manželstvu a rodičovstvu, správneho životného štýlu, prevencie drogových 
závislostí a  odvykania od fajčenia. 
 
Zdravé pracoviská  
„Safety week“ Saneca Hlohovec: V dňoch 8.4. a 9.4.2014 sa konala  akcia „SAFETY 
WEEK“ v Saneca a.s. Hlohovec. Vyšetrili sme 45 zamestnancov zapojených do projektu          
„Sledovanie výživového stavu obyvateľstva“. Stanovili sme hladinu celkového cholesterolu, 
glukózy, triglyceridov a HDL cholesterolu v krvi. Merali sme TK, % množstvo telesného 
tuku. Zároveň bolo poskytnuté vyšetrenie CO vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov 
pomocou prístroja MICRO CO, poskytnuté individuálne poradenstvo k výsledkom vyšetrení 
a vhodný z.v. materiál. 
Deň zdravia vo VšZP Trnava: Na základe žiadosti  Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa 
pracovníci oddelenia podpory zdravia zúčastnili akcie „Deň zdravia“ pre zamestnancov 
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v priestoroch VšZP Trnava. Zabezpečili sme  vyšetrenie celkového cholesterolu v krvi 
prístrojom reflotron, meranie TK, stanovenie % množstva telesného tuku prístrojom OMRON 
a vykonali  edukáciu formou individuálneho poradenstva o zdravom spôsobe života.  
Možnosť vyšetrenia využilo 47 pracovníkov VšZP. 
Športový deň Slovenskej pošty: Dňa 30.5.2014 sa pracovníci oddelenia podpory zdravia 
zúčastnili akcie Slovenskej pošty pod názvom „Športový deň“ v priestoroch športového areálu 
v Modranke. Účastníkom sme poskytli vyšetrenie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi, 
meranie TK, % množstva telesného tuku, viscereálneho tuku, kostrového svalstva, výpočet 
BMI, WHR, bazálneho metabolizmu a metabolizmu denných aktivít a termogenézy. 
GEFCO Trnava: Oddelenie podpory zdravia sa zúčastnilo akcie Týždeň zdravia fy Gefco 
Trnava. Pre zamestnancov firmy sme zabezpečili meranie  cholesterolu, cukru a triglyceridov 
v krvi, meranie TK a % množstva telesného tuku v počte 72 klientov s následným 
poradenstvom k daným výsledkom. Účastníkom bol poskytnutý zdravotno-výchovný 
materiál.  
Dni zdravia RÚVZ so sídlom v Trnave: Oddelenie podpory zdravia pripravilo pre 
zamestnancov RÚVZ so sídlom v Trnave. „DNI ZDRAVIA“. Prezentovali sme činnosť 
Oddelenia podpory zdravia, zamestnancom sme merali hodnoty TK, % množstva telesného 
tuku prístrojom OMRON BF 300, kostrového svalstva, viscereálneho tuku, hmotnosti, 
bazálneho metabolizmu a BMI pomocou prístroja  OMRON BF 500. Poskytli sme 
individuálne poradenstvo k otázkam zdravého životného štýlu a vhodný zdravotno-výchovný 
materiál k danej problematike. Celkom sme vyšetrili 20 klientov. 
 
3. Aktivity zamerané na seniorov - spolupráca s Alzheimerovou spoločnosťou, 

Jednotou dôchodcov Slovenska, SČK ...  
 

Oddelenie podpory zdravia podporilo myšlienku Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti 
na vyhlásenej akcii „Týždeň mozgu“, ktorý sme realizovali v termíne 12.3.2014 v Krajskej 
knižnici v Trnave. Úvodom odznela prednáška k uvedenej problematike a precvičenie pamäti 
u seniorov pomocou pracovných listov, ktoré nám poskytlo centrum Memory a Slovenská 
Alzheimerová spoločnosť. 

Pre Jednotu dôchodcov sme vykonali prednášky na tému  Škodlivé účinky legálnych 
závislostí (alkohol, fajčenie), Alzheimerova choroba, Výživa pre seniorov, osteoporóza 
a vykonali dotazníkový prieskum o osteoporóze.  
 
4. Preventívne aktivity na školách zamerané hlavne na prevenciu drogových závislostí, 

fajčenia, výchovu k partnerstvu a rodičovstvu, správny životný štýl 
 

Priebežne vykonávame prednáškové aktivity na uvedené témy a aktivačné hry na 
všetkých typoch škôl. Počet prednášok na školách za rok 2014 bol 44. Zdravotno-osvetový 
materiál vo forme plagátu na prevenciu patologických javov na školách a rozvoj súdržnosti 
a spolupráce a tolerancie sme distribuovali na jednotlivé základné školy v našom regióne. V 
roku 2014 sa v priestoroch OPZ RÚVZ so sídlom v Trnave stretla pracovná skupina , ktorá 
vyhodnocovala  súťaž „Najlepšia protidrogová nástenka“. Prihlásené práce sa venovali 
problematike  závislostí na alkohole, tabaku ako i ilegálnych látkach a nelátkovým 
závislostiam. 

V našom regióne sme spropagovali výtvarnú súťaž „Prečo som na svete rád“. 
Spracovali sme správu o činnosti v oblasti prevencie závislostí a kriminality pre KÚ v Trnave. 
V rámci celoslovenského projektu „Bezpečný návrat domov“ sme distribuovali plagáty na 
všetky stredné školy a gymnáziá v regióne (32). Ako sprievodné aktivity sme na niektorých 
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školách vykonali krátke besedy na aktuálnu tému  a rozdali zdravotno-výchovný materiál 
k problematike konzumácie alkoholu. 

V rámci „Týždňa boja proti drogám“ v dňoch 24.11-28.11.2014 sa na stredných školách 
realizovali prednáškové aktivity. 
Implementácia stratégie SR pre mládež 2014-2020 v Trnavskom kraji – spolupráca na 
vytvorení strategického materiálu so slovenským inštitútom mládeže IUVENTA. 
 
5. Prevencia AIDS 

 
V rámci prevencie pracuje na OPZ poradňa pre prevenciu infekcie HIV/AIDS. 

Poradenstvo je dôverné a vždy ide o stretnutie jedného klienta s jedným poradcom. 
Rešpektujeme absolútne právo klienta na dôvernosť a anonymitu. Klient je vždy poučený 
o správaní, ktoré znižuje riziko infekcie HIV. Počet klientov v roku 2014 bolo 71, ktorým 
bola poskytnutá základná informácia o infekcii HIV a jej predchádzaní, o spôsobe vyšetrenia 
na anti - HIV protilátky (poradenstvo poskytnuté telefonickou linkou pomoci AIDS bolo 46 
klientom). 

Aktuálne zistené nové poznatky sú aplikované do ďalšej práce v poradni AIDS, sú 
prezentované zdravotno-výchovnými materiálmi (letáky, plagáty, postery, panely), 
prednáškami a príspevkami do tlače a masmédií. Poradňu navštevovali resp. telefonické 
informácie boli podávané prevažne mladým ľuďom, najviac zastúpená je veková kategória od 
25 – 34 rokov.  Celá činnosť poradenstva bola spropagovaná v tlači, na teletexte mestskej 
televízie a na webových stránkach RÚVZ. 

V roku 2014 bolo vykonaných 17 prednášok s besedami na tému AIDS a 3 na tému 
plánované partnerstvo a rodičovstvo. Na prednáškach s besedami zvyšujeme informovanosť 
a zmeny postojov mladých ľudí v problematike HIV/AIDS a iných pohlavne prenosných 
ochorení. Oddelenie podpory zdravia zabezpečuje poradňu k zodpovednému partnerstvu, 
rodičovstvu, manželstvu a prevencie chorôb prenášaných pohlavným stykom (HIV/AIDS). V 
rámci tejto činnosti sme sa v spolupráci s TOS Trnava a Kanceláriou Zdravé mesto zapojili do 
projektu Hrou proti AIDS. Projekt sme realizovali v priestoroch zasadacej miestnosti MÚ 
Trnava na Trhovej ul. v Trnave. K realizácii projektu sme oslovili 9. ročníky základných škôl 
a 1. ročníky stredných  škôl v Trnave. 
  
6. Stomatohygiena v predškolských zariadeniach 

 
Intervenčné aktivity v tejto oblasti sme uskutočňovali v materských školách formou 

praktického nácviku správnej stomatohygieny. Naučené zručnosti sme u detí fixovali  
pomocou vizuálneho obrazu – vo forme omaľovánky. Pre rodičov a učiteľov sme zabezpečili 
edukačné materiály vo forme letákov. Tento projekt sme realizovali tiež v súčinnosti 
s projektom „Adamko – hravo, zdravo“, „Lakomý syseľ“,  „Pozor na zubokazy“, „Kde bolo, 
tam bolo“...  
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1.ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
 

Priorita oddelenia    HŽP sa realizuje hlavne počas svetového dňa vody. Svetový deň 
vody a odber vzoriek sme oznámili v regionálnych novinách Pokrok, počas svetového dňa 
vody  vykonávali odber vzoriek vody a poskytovali poradenstvo v oblasti čistenia studní, 
dezinfekcie, kvality vody, úpravy vody a hlavne napojenia sa na verejný vodovod. Pre 
všetkých záujemcov o vyšetrenie vody sme pripravili letáky s návodom na dezinfekciu studní 
a letáky s vysvetlením prečo vyšetrujeme práve dusičnany a dusitany, v ktorých sme 
informovali o rizikách spojených s používaním pitnej vody s vysokým obsahom dusitanov a 
dusičnanov.  

Spolu bolo odobratých 167 vzoriek vody na vyšetrenie v ukazovateli dusičnany a 
dusitany z individuálnych vodných zdrojov, ktoré neslúžia na hromadné zásobovanie pitnou 
vodou v zmysle nariadenia vlády SR č. 496/10 Z.z.., ktorým sa dopĺňa 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. V ukazovateli dusičnany nevyhovovalo 91 vzoriek a v 
ukazovateli dusitany nevyhovovali 3 vzorky. Najvyššia hodnota dusičnanov bola 1545,5 mg/l 
a najvyššia hodnota dusitanov bola 4,49 mg/l. Následne bolo porovnanie  kvality vody z 
individuálnych studní a z verejného vodovodu uverejnené v regionálnych novinách Pokrok. 

Tohto roku bolo na novom vodovode zásobovanie južnej časti okresu V.Krtíš pitnou 
vodou vybudovaných viac ako 241 ks nových prípojok. 
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2. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  
 
1.  ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK ZAMESTNANCOV Z PRACOVNÉHO 
PROSTREDIA, PRACOVNÝCH PODMIENOK A SPỔSOBU PRÁCE 
 
Rizikové práce: 
 
Prevádzky s rizikovými pracoviskami sledujeme priebežne v rámci štátneho zdravotného 
dozoru. Zmeny, ktoré nastali,  zaznamenávame pravidelne v programe ASTR. V roku 2014 
boli v okrese Veľký Krtíš (k 31.12.2014) vyhlásené rizikové práce v nasledovných 
spoločnostiach: 
 

1. Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš: spoločnosť sa zaoberá ťažbou hnedého uhlia, je jednou 
z najstarších baní na Slovensku. Celkový počet zamestnancov je 169, z toho 9 žien. 
Rizikové práce boli vyhlásené v 3.kategórii pre 135 zamestnancov s expozíciou 
rizikovým faktorom prach, hluk a vibrácie, vo 4.kategórii pre 54 zamestnancov 
s expozíciou rizikovým faktorom pevný aerosól  a vibrácie. 

2. eustream a.s. Bratislava, prevádzka KS 03 Veľké Zlievce: spoločnosť sa zaoberá 
prepravou zemného plynu. Celkový počet zamestnancov na KS 03 Veľké Zlievce je 
79, z toho 4 ženy. Rizikové práce boli vyhlásené v 3.kategórii pre 61 zamestnancov, 
z toho 3 ženy, s expozíciou rizikovým faktorom hluk a záťaž teplom, vo 4.kategórii 
pre 15 zamestnancov, z toho 1 žena,  s expozíciou rizikovému faktoru hluk. 

3. AMARANTE s.r.o. Kiarov: spoločnosť sa zaoberá výrobou okien. Celkový počet 
pracovníkov je 11, z toho 2 ženy. Rizikové práce boli vyhlásené v 3.kategórii pre 4 
zamestnancov s expozíciou rizikovému faktoru hluk, vo 4.kategórii pre 2 
zamestnancov s expozíciou rizikovému faktoru hluk. 

 
Návrhy na zaradenie prác do kategórií boli vypracované 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. Uvedenými rozhodnutiami na určenie rizikových prác boli zároveň organizáciám 
nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou. Pracovné 
činnosti zaradené do 4.kategórie boli určené na časovo vymedzené obdobie. Medzi prvoradé 
povinnosti zamestnávateľov na úseku ochrany zdravia pri práci patrí zabezpečenie lekárskych 
preventívnych prehliadok u pracovníkov, ktorí vykonávajú rizikové práce, pracovnou 
zdravotnou službou a vykonávanie preventívnych opatrení na zníženie alebo odstránenie 
rizikových prác a poškodenia zdravia pri práci. 
 
Zamestnanci regionálneho úradu verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného 
dozoru v priebehu roka 2014 upozorňovali organizácie na povinnosť  vypracovať informáciu 
o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a o vykonaných technických a organizačných 
opatreniach na pracovisku. Niektorí zamestnávatelia túto povinnosť plnia vlastnými 
zamestnancami, iní si ich dávajú vypracovávať autorizovaným firmám alebo pracovným 
zdravotným službám.  Všetky organizácie, v ktorých sú určené rizikové práce, majú 
uzatvorenú zmluvu s pracovnou zdravotnou službou, čo predstavuje 100 %. Pri štátnom 
zdravotnom dozore sme zisťovali zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby v jednotlivých 
organizáciách v okrese. Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby je rôzne. Organizácie, 
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ktoré majú sídlo mimo okresu Veľký Krtíš, uzatvárajú zmluvy s firmami oprávnenými 
vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby v rámci celého Slovenska. 
 
Celkový počet pracovníkov, vykonávajúcich rizikové práce,  oproti predchádzajúcim rokom 
mierne klesá. Dôvodom je napr. útlmový program ťažby na Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš, 
vykonané racionalizačné opatrenia zo strany podnikov, napr. rušenie prevádzok, postupné 
znižovanie počtu pracovníkov (napr. v  spoločnosti eustream a.s. Bratislava, prevádzka KS 03 
Veľké Zlievce) a pod.  
 
 

Počty pracovníkov vykonávajúcich v okrese Veľký Krtíš rizikové práce 
 k 31.12.2014 (podľa údajov z programu ASTR): 

 
 

Faktor 
Počet exponovaných pracovníkov 

3. kategória 4.kategória s p o l u 
celkom žien celkom žien celkom žien 

Hluk 
 

294 3 46 5 340 8 

Chemické látky  
a zmesi 

165 2 54 0 219 2 

Vibrácie 
 

96 0 12 0 108 0 

Záťaž teplom a 
chladom 

25 0 0 0 25 0 

SPOLU: 
 

580 5 112 5 692 10 

 
 
Celkový počet pracovníkov, vykonávajúcich rizikové práce v okrese Veľký Krtíš 
k 31.12.2014, bol v 3.kategórii – 580 pracovníkov, z toho 5 žien a v 4. kategórii – 112 
pracovníkov, z toho 5 žien. Rizikové práce zaradené do 4.kategórie (rizikový faktor hluk), 
vykonávajú  4 pracovníčky na pracovnej pozícii „pomocný robotník – triedenie“ v spoločnosti 
PRP s.r.o. Veľký Krtíš (drevospracujúca prevádzka) a 1 pracovníčka na pracovnej pozícii 
„montér plynovodov“ v spoločnosti eustream a.s. Bratislava, prevádzka KS 03 Veľké Zlievce 
(spoločnosť na prepravu zemného plynu). 
 
Pri kontrole prevádzok s vyhlásenými rizikovými prácami sa väčšinou nestretávame 
s nedostatkami v oblasti ochrany zdravia pracovníkov a uplatňovania nových legislatívnych 
úprav. Podieľajú sa na tom najmä pracovné zdravotné služby, ktoré u zamestnávateľov 
s rizikovými pracoviskami poctivo sledujú trend vývoja podnikov a včas reagujú na zmenu 
situácie výrobných podmienok. 
 
Veľmi toxické a toxické látky a zmesi: 
 
Na pracoviskách u rôznych subjektov sme sa pri používaní toxických a veľmi toxických 
chemických látok a zmesí zameriavali predovšetkým na skladovanie, spôsob vedenia 
evidencie, spôsob manipulácie, odbornú spôsobilosť, na manipuláciu s nimi, zabezpečenie 
preventívnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie OOPP pre zamestnancov, vybavenie 
pracovísk lekárničkami prvej pomoci, likvidáciu prázdnych obalov a nespotrebovaných 
zvyškov.  Celkovo boli v roku 2014 vykonané 3 kontroly, z toho 2 v poľnohospodárskych 
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prevádzkach a 1 v spoločnosti SLOVAP4 s.r.o. Bratislava pri uvedení priestorov lekárne 
Apoteka Veľký Krtíš do prevádzky.  
 
V súvislosti s používaním prípravkov na chemickú ochranu rastlín bolo zistené, že sa čoraz 
viac aplikujú prípravky, ktoré nie sú zaradené medzi jedovaté látky a prípravky. Skladovanie 
prípravkov na ochranu rastlín je v súčasnej dobe obmedzené, nakoľko sa prípravky na 
ochranu rastlín nenakupujú do zásoby, ale objednáva sa len potrebné množstvo. Likvidácia 
nepoužitých obalov a prípravkov sa zabezpečuje na základe zmlúv cez oprávnené organizácie. 
Osobitná pozornosť bola venovaná zamestnancom pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, 
skladovým priestorom napr. v poľnohospodárskych subjektoch a maloobchodných 
predajniach. V poľnohospodárstve i v lesnom hospodárstve bola obmedzená činnosť s veľmi 
jedovatými látkami a jedovatými látkami a prípravkami. Menšie poľnohospodárske družstvá, 
ako aj  súkromne hospodáriaci roľníci zabezpečujú výkon chemickej ochrany rastlín 
dodávateľským spôsobom. Samotná ochrana je následne vykonávaná prevažne 
vysokovýkonnými postrekovačmi s riadeným počítačovým  ovládaním, čím sa podstatne 
znížila manipulácia a celková expozícia toxickým látkam. Zamestnanci majú odbornú 
spôsobilosť a sú pravidelne školení.  
 
Čo sa týka vykonania skúšok odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a 
prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, zamestnanci oddelenia i naďalej poskytujú 
záujemcom potrebné informácie (celkovo bolo v roku 2014 poskytnutých 11 konzultácií). 
Odbornú spôsobilosť zamestnancov pre prácu s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a 
prípravkami sa zabezpečuje na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.  
V priebehu roka neboli v okrese Veľký Krtíš  hlásené žiadne mimoriadne situácie a havárie. 
 
Karcinogénne a mutagénne faktory, vrátane azbestu a látok poškodzujúcich 
reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém: 
 
V priebehu roka 2014 sme pri výkone štátneho zdravotného dozoru sledovali plnenie 
povinností zamestnávateľov podľa Nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom,  v znení Nariadenia vlády č. 301/2007 Z.z.. V okrese Veľký Krtíš  evidujeme 1 
pracovisko s výskytom týchto látok – t.j. onkologickú ambulanciu Oncomedical s.r.o. Veľký 
Krtíš s 2 pracovníčkami (lekárka a zdravotná sestra), ktoré sú exponované chemickým 
karcinogénom – cytostatikám.  Cytostatiká sa podávajú ambulantne, infúznou formou.  
Práce zamerané na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest sa vykonávajú 
prevažne vo väčších stavebných objektoch.  K 31.12.2014 sme v okrese Veľký Krtíš evidovali  
4  žiadosti na výkon takýchto prác, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o takmer 50 % 
(zo 7 na 4 žiadosti). Jednalo sa o odstraňovanie AZC krytiny (eternitu) na 2 rodinných 
domoch pre spoločnosť SD Gelnica s.r.o. (v obciach Želovce a Dačov Lom) a o likvidáciu 
odpadových a kanalizačných rúr v bytovom jadre v budove na bývanie vo Veľkom Krtíši pre 
SZČO -  Štefan Tóth, Nenince.  Uvedený živnostník podal aj druhú žiadosť na odstraňovanie 
azbesto-cementových rúr v bytových jadrách v budove na bývanie na ďalšej ulici vo Veľkom 
Krtíši. Žiadosť však neobsahovala všetky podklady, stanovené legislatívou a keďže podanie 
nebolo doplnené ani po výzve orgánu na ochranu verejného zdravia, bolo konanie vo veci 
vydania rozhodnutia zastavené.  
Práce na odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest vykonali iba firmy, ktoré 
vlastnia oprávnenie na odstraňovanie azbestovocementových materiálov. Výkon práce bol 
pod odborným dohľadom a boli zabezpečené komplexné opatrenia na ochranu zdravia. 
Návrhy likvidácie azbestovocementového materiálu vyhovovali podmienkam, ktoré sú určené 
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NV SR č. 253/2006 Z.z. o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou azbestu pri práci a boli v súlade so zákonom  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Zamestnancom aj zamestnávateľom poskytujeme poradenské služby a konzultácie v oblasti 
uvedomenia si rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov a obyvateľstva karcinogénnym 
a mutagénnym faktorom, vrátane azbestu, ako aj z expozície látkam poškodzujúcim 
reprodukciu a látkam narúšajúcim endokrinný systém. V roku 2014 bolo poskytnutých 
pracovníkmi odd. PPL Veľký Krtíš celkom 6 takýchto konzultácií.  
 
Choroby z povolania: 
 
V roku r. 2014 sme na oddelení PPL  RÚVZ Veľký Krtíš prešetrovali celkom 34 podozrení na 
profesionálne poškodenie zdravia, z toho: 

• 31  prípadov podozrenia na profesionálne poškodenie zdravia z dlhodobého, 
nadmerného a jednostranného zaťaženia, z toho 18 aj v súvislosti s možným 
poškodením zdravia z vibrácií. V prevažnej miere išlo o profesiu baník (22 prípadov), 
brusič, zámočník (2 prípady), pracovníčka vo vinohrade (2 prípady), SZČO (2 
prípady), strojník kompresorovej stanice (1 prípad), vodič, opravár (1 prípad), 
upratovačka (1 prípad), výrobná pracovníčka (1 prípad). 

• 2  podozrenia na Silicosis pulmonum (profesia baník). 
• 1 podozrenie na poruchu sluchu z hluku (profesia strojný opravár) 

 
 
Prešetrovania sa vykonávali na žiadosť pracovísk klinického pracovného lekárstva a klinickej 
toxikológie, prevažne z Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. Zistené 
výsledky následne slúžili ako podklad pri posudzovaní chorôb z povolania. Priamo 
u zamestnávateľa bolo vykonané šetrenie pracovného prostredia a podmienok práce, 
s výnimkou 1 prípadu, kedy šetrenie nebolo možné vykonať z dôvodu likvidácie spoločnosti.  
 
Oproti roku 2013 došlo k miernemu  poklesu šetrení podozrenia na profesionálne poškodenie 
zdravia o 1 prípad (z 35 na 34 podozrení).  
 
 
2.  INTERVENCIE NA PODPORU ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
 
Zdravé pracoviská: 
 
Oddelenie PPL na RÚVZ Veľký Krtíš sa snaží napomáhať zlepšovaniu zdravotného stavu 
zamestnancov predovšetkým cieleným poradenstvom pre zamestnávateľov a zamestnancov 
v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ako aj spoluprácou s pracovnými zdravotnými 
službami.  Prostredníctvom Poradne zdravia a jej aktivít sú propagované u zamestnávateľov 
intervenčné programy, ktorých cieľom je informovať zamestnávateľov o vplyve pracovného 
prostredia, životného štýlu, zdraviu škodlivých faktorov práce a ich vzájomnej kombinácii na 
zdravie zamestnancov. V poslednom období zamestnávatelia kladú väčší dôraz na zlepšenie 
podmienok práce, ako aj pracovného prostredia. Nevhodné pracovné podmienky prevažujú 
hlavne v prevádzkach, ktoré začali svoju činnosť v neúčelových priestoroch. Pracovné 
prostredie je zväčša vyhovujúce v prevádzkach, ktoré sú vybudované podľa schválenej 
projektovej dokumentácie. Spracovanie dokumentácie projektanti často konzultujú aj 
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s pracovníkmi odd. PPL ešte vo fáze prípravy. V roku 2014 bolo k uvedenej tematike (t.j. 
podpora zdravia pri práci) vykonaných 42 konzultácií, z toho 18 u SZČO, počas ktorých bolo 
záujemcom poskytované odborné poradenstvo. Zároveň bolo vykonaných 14 kontrol so 
zameraním na pracovné prostredie a znižovanie zdravotných rizík z práce a pracovného 
prostredia.  
 
V uvedenej oblasti úzko spolupracujeme aj s Poradňou zdravia pri RÚVZ Veľký Krtíš. 
Poradňa zdravia pri RÚVZ Veľký Krtíš vykonávala v rámci svojej činnosti aj aktivity, 
zamerané na kombinovaný vplyv zdraviu škodlivých faktorov práce, pracovného prostredia 
a životného štýlu. Osobitnú pozornosť pracovníčky venovali poradenstvu pre malé a stredné 
podniky  a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).  Do 31.12.2014 bolo vykonaných 8 
výjazdových aktivít, zameraných na vyšetrenie krvi v rámci prevencie kardiovaskulárnych 
ochorení a to v nasledovných prevádzkach: Mestský úrad Veľký Krtíš (19 klientov), Spojená 
škola Modrý Kameň (16 klientov), Obecný úrad Olováry (15 klientov), Materská škola 
Š.Tučeka Veľký Krtíš (11 klientov), Základná škola Hrušov (18 klientov), SKL Cuting Pôtor 
– Slatinka (25 klientov), Stredná odborná škola Želovce (8 klientov) a v spoločnosti  ADANO 
Veľký Krtíš (23 klientov). Jedná sa o potravinársku prevádzku (výroba cestovín a trvanlivého 
pečiva), ktorú spoločnosť prevádzkuje ako chránenú dielňu na základe štatútu priznaného 
ÚPSVaR Veľký Krtíš. Všetkým záujemcom boli prístrojom Reflotron vyšetrené hodnoty 
celkového cholesterolu, glykémie, HDL a LDL cholesterolu, zmeraný bol krvný tlak, pulz, 
percento telesného tuku, výška a hmotnosť. Vykonané bolo individuálne poradenstvo podľa 
zistených výsledkov.  Pracovníčky PZ pravidelne vykonávajú rôzne poradenské aktivity pre 
zamestnávateľov, napr. v spolupráci s Baňou Dolina a.s. Veľký Krtíš pri organizovaní 
rekondičných pobytov a pod. V spolupráci s mestom Veľký Krtíš v rámci rôznych zdravotno-
výchovných dní (napr. Svetový deň zdravia – beh ulicami mesta) vykonávajú výjazdové akcie 
pre obyvateľov mesta, zamerané na zvýšenie povedomia o ochrane a podpore zdravia. 
Záujemcom je ponúknutá možnosť vyšetrenia kapilárnej krvi Reflotronom, individuálne 
poradenstvo a zdravotno-výchovné materiály na rôzne témy.   
 
 
3. ÚROVEŇ OCHRANY ZDRAVIA NA CHRÁNENÝCH PRACOVISKÁCH 
 
 
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo 
fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí 
nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Tiež sú to pracoviská, na 
ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu 
a v ktorých sú pracovné podmienky (vrátane nárokov na pracovný výkon) prispôsobené 
zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. RÚVZ Veľký Krtíš, odbor 
preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, k 31.12.2014 vydal 15 rozhodnutí na 
uvedenie chránených pracovísk a chránených dielní do prevádzky a ďalších 5 dodatkov 
k pôvodným rozhodnutiam, najmä z dôvodu zmeny prevažujúcej činnosti chránenej dielne 
a zníženia počtu ZŤP pracovníkov na danom pracovisku. Do prevádzky boli uvedené 
nasledovné chránené dielne a pracoviská:  
 

1. Jaja s.r.o. Veľký Krtíš:  maloobchodná predajňa – 1 ZŤP pracovník 
2. OcÚ Vinica:  kancelárske priestory – 1 ZŤP pracovník 
3. Jozef Gallo Veľký Krtíš: kancelárske priestory - 1 ZŤP pracovník 
4. MsÚ Veľký Krtíš:  monitorovací kamerový systém - 5 ZŤP pracovníkov 
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5. Tiko Trade s.r.o. Veľký Krtíš: administratívne priestory – 1 ZŤP pracovník 
(rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky bolo vydané 2x, z dôvodu núteného 
presťahovania chráneného pracoviska do nových priestorov) 

6. Mária Gecelovská Vinica: predajňa použitého textilu – 2 ZŤP pracovníci  
7. PaedDr. Vladimír Húšťava Veľký Krtíš: kancelárske priestory - 1 ZŤP pracovník 
8. Bio Energia s.r.o. Slovenské Ďarmoty: kancelárske priestory na evidenciu vozidiel - 2 

ZŤP pracovníci 
9. Chryzantéma s.r.o. Veľký Krtíš: pohrebné a súvisiace služby - 4 ZŤP pracovníci 
10.  Originalita s.r.o. Veľký Krtíš: 1x rozhodnutia na kontrolu originality vozidiel - 2 ZŤP 

pracovníci + 1x rozhodnutie na poskytovanie čistiacich a upratovacích prác - 4 ZŤP 
pracovníci 

11. Ivana Sokolová Veľký Krtíš: stávková kancelária - 1 ZŤP pracovník 
12. Melservis s.r.o. Modrý Kameň: maloobchodná predajňa – 1 ZŤP pracovník 
13. Pavel Šarina Veľký Krtíš: kancelárske priestory – 1 ZŤP pracovník 

 
Pri uvádzaní chránených pracovísk a chránených dielní do prevádzky bolo v roku 2014 
pracovníkmi odd. PPL Veľký Krtíš vykonaných 15 kontrol, v rámci ktorých boli posudzované 
pracovné priestory a údaje o zamestnancoch z hľadiska ich zdravotných obmedzení 
a uplatnenia potrebných úprav pracovných podmienok. Zdravotne postihnutí pracovníci 
(celkovo sa jedná o 27 nových pracovníkov, prevažne s postihnutím pohybového aparátu, 
srdcovo-cievneho systému a onkologickými ochoreniami) pred nástupom do zamestnania 
absolvovali lekársku prehliadku a sú zdravotne spôsobilí vykonávať prácu na chránenom 
pracovisku, čo deklarujú lekárskym potvrdením pre ÚPSVaR Veľký Krtíš. K dispozícii majú 
dennú miestnosť, vybavenú nad rámec platnej legislatívy (napr. pohovky na možnosť 
oddychu poležiačky, antialergické nátery stien a podláh  a podobne). Pracovné podmienky, 
vrátane nárokov na pracovný výkon, celkový počet a trvanie prestávok v práci, pracovné 
tempo a pod.), sú na pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným 
postihnutím. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru neboli zistené žiadne nedostatky, najmä 
z dôvodu, že všetci zamestnávatelia ešte pred zriadením samotnej prevádzky na pokyn 
pracovníkov ÚPSVaR Veľký Krtíš konzultovali vybavenie priestorov a splnenie ďalších 
podmienok priamo s pracovníkmi RÚVZ Veľký Krtíš. 
 
Okrem odd. PPL vydávali rozhodnutia na uvedenie priestorov chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska do prevádzky v roku 2014  aj pracovníci oddelenia Hygieny výživy 
RÚVZ Veľký Krtíš, konkrétne: 

1. Ladislav Nagy – NAZEL: maloobchodná predajňa – 1 ZŤP pracovník 
2. Salaš Sklabiná s.r.o.: zariadenie spoločného stravovania s prípravou pokrmov – 1 ZŤP 

pracovník 
3. Juraj Sölský Stredné Plachtince: maloobchodná činnosť – 1 ZŤP pracovník 
4. Ľubica Miháľová Veľký Krtíš: poradenstvo a predaj v oblasti zdravej výživy – 1 ZŤP 

pracovník 
 
V rámci bežného štátneho zdravotného dozoru bola vykonaná kontrola pracovných 
podmienok, pracovného prostredia a spôsobu práce zamestnancov chránených dielní 
a chránených pracovísk podľa metodického usmernenia ÚVZ SR na výkon štátneho 
zdravotného dozoru na pracoviskách aj v iných, nielen novovzniknutých prevádzkach. 
Celkovo bolo pracovníkmi PPL vykonaných 5 takýchto kontrol v maloobchodných 
predajniach a administratívnych prevádzkach. Boli použité aj kontrolné listy informovanosti 
zamestnancov (10 – zobrazovacie jednotky, 9 – bremená, 4 – chemické faktory), z ktorých 
vyplynulo, že pracovníci sú informovaní o vplyve práce a pracovných podmienok na ich 
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zdravie, zamestnávateľ im poskytuje OOPP a v prípade potreby majú kedykoľvek možnosť 
prerušiť výkon práce. 
 
RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal od roku 2009 do 31.12.2014 celkom 198 rozhodnutí 
na uvedenie priestorov chráneného pracoviska alebo chránenej dielne do prevádzky a ďalších 
25 stanovísk, prevažne formou dodatkov k už vydaným rozhodnutiam. Dôvodom dodatkov  
bola najmä zmena legislatívy, upravujúcej problematiku chránených pracovísk, zníženie počtu 
ZŤP pracovníkov alebo zúženie vykonávanej činnosti na prevažujúcu činnosť.  
Chránené pracoviská a chránené dielne, RÚVZ Veľký Krtíš 
 
 
Rok Počet 

posúdení 
 nových 
pracovísk 

Počet 
kontrolovaných  
pracovísk 

Počet 
vykonaných 
kontrol 

Počet zamestnancov  so 
zmenenou pracovnou 
schopnosťou 

Zistené 
nedostatky 

Uložené 
opatrenia 

2009 23 46 23 57 0 0 
2010 38 84 38 75 0 0 
2011 46 130 46 63 0 0 
2012 41 171 41 80 0 0 
2013 31 202 * 31 98 0 0 
2014 19 179 ** 24 31 0 0 
Spolu: 198 812*** 203 404 0 0 
 
                  *V roku 2013 bolo zrušených 42 chránených dielní a chránených pracovísk 

** V roku 2014 bolo zrušených 76 chránených dielní a chránených pracovísk 
*** Celkovo bolo v okrese Veľký Krtíš zrušených 118 chránených dielní 
a chránených pracovísk 
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3.  Odbor  hygieny výživy, bezpečnosti potravín 
a kozmetických výrobkov 

 
Výkon ŠZD a ÚK: 

1. Kvalita a bezpečnosť ponúkaných jedál v ZSS, bezpečnosť kozmetických 
výrobkov, obalových materiálov 

 
V rámci výkonu ŠZD a ÚK  sme vykonávali odber vzoriek hotových pokrmov. Celkovo sme 
odobrali 43 vzoriek hotových pokrmov a 21 vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia, čo bolo 
v súlade s plánom ÚK a ŠZD na rok 2014.  Bezpečnosť  pokrmov bola kontrolovaná v rámci 
plánovaných  kontrol a mimoriadnych, vyhlásených  ÚVZ SR. Pri každej z vykonaných 
kontrol sme sa zamerali aj na vysledovateľnosť, skladovanie  a manipuláciu so surovinami a 
hotovými pokrmami ako aj na iné ukazovatele  od ktorých či už priamo alebo nepriamo  
závisí produkcia bezpečných potravín  / osobná hygiena zamestnancov, ich  odborná a 
zdravotná spôsobilosť, prevádzková hygiena/. Z celkového počtu odobratých vzoriek  3 
vzorky hotových pokrmov a rýchleho občerstvenia nevyhoveli z mikrobiologického hľadiska  
prekročením najvyšších prípustných limitov koliformných baktérií. Za nevyhovujúce vzorky 
boli uložené náhrady nákladov prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a uložené 
opatrenia  na zlepšenie prevádzkovej hygieny. Pri kontrolách sme sa zamerali aj na 
bezpečnosť obalových materiálov, v ktorých sú hotové pokrmy  expedované  k zákazníkom  / 
označenie, doklad o kúpe, vyhlásenia o zhode pri  plastových a papierových obaloch,  pri 
kovových varniciach  - vhodnosť použitého materiálu na styk s potravinami, celistvosť 
povrchov /. 
Bezpečnosti kozmetických výrobkov sme sa venovali v priebehu celého roka. Všetky hlásenia  
rýchleho výstražného systému pre kozmetické výrobky / RAPEX/ sme umiestňovali na  
webovej stránke nášho  úradu pre informovanie  občanov, ako  aj výkon kontrol v 
predajniach, kde by sa mohli nebezpečné kozmetické výrobky nachádzať. Na základe plánu 
ŠZD nad kozmetickými výrobkami  sme vykonávali kontroly označovania kozmetických 
výrobkov s odberom a bez odberu vzoriek. 
 

2. Usporiadanie kultúrno -  spoločenských podujatí organizovaných obcami 
 
Na zlepšenie informovanosti úradu o organizovaných podujatiach spojených s poskytovaním 
stravovania sme  upozornili  starostov obcí na ich  spoločnom zasadnutí   o povinnosti 
písomne oznamovať  konanie hromadného podujatia  s poskytovaním stravovania alebo 
občerstvenia.  V tomto roku nám bolo zaslaných 31 oznámení o organizovaní podujatí.  
Stanoviská k usporiadaniu  takýchto podujatí sme zaslali v 13 prípadoch / pre organizátorov , 
ktorí  organizovali alebo nahlásili kultúrno – spoločenské podujatia prvý krát /.Iným obciam 
alebo organizátorom bolo zaslané stanovisko s podmienkami usporiadania podujatia už v 
minulých rokoch. Oddelenie HV vykonalo  počas konania  ohlásených  kultúrno – 
spoločenských  podujatí  64 kontrol v rámci UK a ŠZD. Naďalej chceme  zvyšovať úroveň 
týchto podujatí z hľadiska zabezpečenia vysokej úrovne hygieny  ponúkaných pokrmov a 
nápojov rýchleho občerstvenia  v súlade s platnou  legislatívou. 
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3. Kontrola kvality pitnej  vody v potravinárskych prevádzkach  v obciach, miesto 
odberu : vodovodný kohútik. 

 
V spolupráci s oddelením HŽP sme sa dohodli na odbere a monitorovaní pitných vôd aj v 
niektorých  potravinárskych prevádzkach, kde zdrojom vody je verejný vodovod.  Odbery 
boli v priebehu roka vykonané v 10 obciach okresu. Z vyšetrovaných vôd, kde miesto odberu 
bol vodovodný kohútik priamo v potravinárskej prevádzke, nevyhovela iba 1 vzorka vody 
legislatívnym predpisom. Prevádzkovateľ vodovodnej siete bol informovaný o 
nevyhovujúcom výsledku a z jeho strany boli prijaté nápravné opatrenia. Následne bol  
vykonaný kontrolný odber vody a výsledky už boli vyhovujúce. Celkovo bolo odobratých 13 
vzoriek pitných vôd, ktoré poukázali na dobrú úroveň zabezpečenia kvality pitnej vody v 
potravinárskych prevádzkach.  
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4. Odbor hygieny detí a mládeže 
 

1. 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. 

Odborná pracovníčka oddelenia HDM priebežne počas kalendárneho roka vykonávala cielený 
štátny zdravotný dozor v zariadeniach pre deti a mládež, v školských stravovacích 
zariadeniach a na zotavovacích podujatiach počas letných prázdnin, resp. počas školského 
roka – školy v prírode. Pri zistení nedostatkov pri výkone ŠZD boli ukladané opatrenia na 
odstránenie nedostatkov, resp. boli zriaďovateľom zaslané výzvy na ich odstránenie. 

Personálne obsadenie oddelenia HDM t.č. pozostáva len z jednej odbornej pracovníčky, druhá 
pracovníčka je t.č. na materskej dovolenke. Okrem výkonu ŠZD oddelenie HDM zabezpečuje 
aj plnenie programov a projektov ÚVZ v SR a realizáciu mimoriadnych kontrol, nariadených 
ÚVZ SR. 

2. Preventívne usmerňovanie 

Posudzovanie zdravotne relevantných aktivít pred ich realizáciou. 

Zamerať sa v rámci výkonu ŠZD v školských bufetoch častejšie a dôkladnejšie na predávaný 
sortiment. 

V kalendárnom roku 2014 bolo v okrese Veľký Krtíš prevádzkovaných 11 školských bufetov, 
z ktorých bol v 5 vykonaný štátny zdravotný dozor, zameraný aj na predávaný sortiment. 
Predávaný sortiment v kontrolovaných školských bufetoch zodpovedal súčasne platnej 
legislatíve. 
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6. Odbor epidemiológie 
V rámci plnenia priorít oddelenia epidemiológie je zlepšenie prevencie 

preventabilných očkovaním a zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie o problematike 
imunizácie. Pracovníci oddelenia epidemiológie vykonali fyzickú kontrolu zaočkovanosti vo 
všetkých neštátnych zdravotníckych zariadeniych pre deti a dorast, ktoré sa nachádzajú na 
území okresu Veľký Krtíš. 

V rámci Európskeho imunizačného týždňa, ktorý vyhlasuje európska úradovňa 
Svetovej zdravotníckej organizácie zameranej na posilnenie významu očkovania a zvýšenia 
zaočkovanosti boli pre laickú verejnosť vyhotovené letáky o imunizácii populácie s 
aktuálnym očkovacím kalendárom na rok 2014. Článok s príslušnou tematikou bol uverejnený 
aj na webovej stránke RÚVZ Veľký Krtíš.  

Pre zdravotníckych pracovníkov v okrese sme mali prednášku o význame očkovania 
detskej a dospelej  populácie.    

Na uverejnenom telefónnom čísle na webovej stránke RÚVZ sa môže verejnosť 
informovať o problematike očkovania. So všetkými rodičmi detí, ktoré z akéhokoľvek dôvodu 
odmietajú povinné očkovanie pozývame v rámci pohovoru o poučení o očkovaní, jeho 
dôležitosti a následkoch v prípade nezaočkovania dieťaťa.    
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9. Podpora  zdravia 
 

Cieľom programu CINDI je znižovať celkovú úmrtnosť populácie Slovenska, 
predovšetkým na srdcovo-cievne a nádorové choroby, eliminovať predčasné úmrtia a predĺžiť 
strednú dĺžku života, najmä u mužov.  

 
Pri plnení tohto programu sa zameriavame na osoby s rizikovým životným štýlom, a to 

najmä fajčiarov, nezdravo sa stravujúce osoby, osoby s nedostatočnou pohybovou aktivitou a 
s nadmerným užívaním alkoholu. Svojou zdravotno-výchovnou činnosťou sa snažíme zvýšiť 
informovanosť obyvateľstva o následkoch rizikového životného štýlu a o možnostiach 
eliminácie rizika úpravou životosprávy a zvýšením pohybovej aktivity. S týmto zámerom sme 
vykonávali zdravotno-výchovné intervencie pre rôzne vekové skupiny obyvateľstva.  

 
Individuálna stratégia zahŕňa vyhľadávanie zdravých osôb v riziku a chorých, 

nepodchytených v kuratíve, vyšetrenie a anamnézu, identifikáciu individuálneho rizika, 
poradenstvo spojené s nefarmakologickou intervenciou v oblasti zmeny životného štýlu, 
manažment klienta v poradni zdravia, v špecializovaných nadstavbových poradniach pre 
nefarmakologické znižovanie krvného tlaku a zvýšenie pohybovej aktivity, ako aj v poradni 
zdravej výživy. 

 
V poradni zdravia bolo v tomto roku vyšetrených 334 klientov, z toho 109 mužov a 

225 žien. Prvovyšetrených bolo celkom 161 klientov, opakovane vyšetrených bolo 173 
klientov. V tomto roku sme zvýšili počet výjazdových aktivít, aby sme sa priblížili k 
väčšiemu počtu klientov, prevažne žijúcich na vidieku. Na výjazdových akciách sme celkovo 
vyšetrili 253 klientov. Každému z nich bolo na základe výsledkov vyšetrení poskytnuté 
odborné poradenstvo zamerané na zlepšenie zdravia predovšetkým úpravou životného štýlu.  

 
V doterajšom období našu poradňu navštevovali vo veľkom počte klienti starších 

vekových kategórií, pričom mladších klientov bolo málo. Preto sme si ako ďalšiu z našich 
priorít stanovili zvýšiť počet vyšetrených v produktívnom veku. Zo všetkých vyšetrených 
bolo 120 občanov - takmer 36% - v produktívnom veku, za ktorými sme vycestovali priamo 
do konkrétnych prevádzok. Vyšetrili sme 37 mužov a 83 žien. Viac ako polovica mužov mala 
zvýšený cholesterol, zvýšené triglyceridy a krvný tlak malo 21,6%, 13,5% malo zvýšenú 
glykémiu a nízku hladinu HDL cholesterolu malo 27% mužov. Nadváhu sme zaznamenali u 
takmer 38% a obezitu u 19% mužov. U žien malo zvýšený cholesterol 37%, zvýšené 
triglyceridy 8,5%, zvýšené hodnoty tlaku malo 14,5% a nedostatočnú hladinu HDL 10,8% 
vyšetrených. Nadváhu sme zistili u 32,5% a obezitu u 19,3% žien. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom vo Vranove nad Topľou 
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odd. hygieny životného prostredia a zdravia  
 
 
1.  Monitoring kvality  pitnej vody vo verejných vodovodoch. 
        V roku 2014 bolo v rámci monitoringu kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch 

v okrese Vranov nad Topľou odobratých a vyšetrených 83 vzoriek vody.  

V preverovacom  monitoringu bolo vyšetrených 28 vzoriek v kontrolnom monitoringu  

bolo vyšetrených 55 vzoriek.   

 

2.  Monitoring  kvality vôd na kúpanie. 
          V okrese Vranov nad Topľou sa počas LTS 2014 monitoruje kvalitu vody na kúpanie 

z prírodných a umelých kúpalísk. 

          V roku 2014 bolo spolu  odobratých 39 vzoriek.  

                 Z uvedeného počtu bolo 25 vzoriek z prírodných kúpalísk a 8 vzoriek z bazénov 

umelých kúpalísk. Voda spĺňa požiadavky Vyhl. MZ SR  č. 308/2012 a je vhodná na 

kúpanie.  

                 Pri odbere vzoriek (6 vzoriek) na vyšetrenie TOC z bazénov Letného kúpaliska 

Vranov nad Topľou bolo zistené prekročenie limitu v ukazovateli celkový organický uhlík 

v detskom bazéne a bazéne pre dospelých.   

                 Na základe toho bola nariadená výmena vody v bazénoch. Opakovanou kontrolou 

bolo zistené, že došlo k zníženiu obsahu TOC v detskom bazéne z  9,48 m.l-1 na 3,61 mg.l-1 

v bazéne pre dospelých z  4,60 mg.l-1 na 4,37 mg.l-1. Obsah TOC napúšťacej vody (verejný 

vodovod Vranov) bol v obidvoch prípadoch 1,46 mg.l-1. 

 

       3.  Monitoring  kvality  pitnej  vody  z verejných studní. 
        V roku 2014 bolo odobratých 11 vzoriek vody na chemické a mikrobiologické 

vyšetrenie z toho 4 vzorky nezodpovedali požiadavkám NV SR č. 354/2006 Z.z.  
Pri príležitosti Svetového dňa vody  bolo skontrolovaných 21 vzoriek zo studní 

individuálneho zásobovania.  

 

     4.  Monitoring kvality mineralizovanej  vody. 
           Na mikrobiologické vyšetrenie bolo odobratých 16 vzoriek. Z uvedeného počtu 2 

vzorky nezodpovedali požiadavkám NV SR č. 354/2006 Z.z.  
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           Z dôvodu že kvalita mineralizovanej vody prameňa v obci Nová Kelča dlhodobo 

nespĺňa požiadavky NV SR 354/2006 Z.z. bol vydaný pokyn na zákaz používania vody na 

pitné účely.   
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oddelenie PPL 
 

1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
evidencia rizikových prác  
 
 Evidencia rizikových prác sa vykonáva v programe ASTR.  

 V okrese Vranov nad Topľou bolo k 31.12.2014 evidovaných 24 organizácií                      

s pracoviskami, na ktorých zamestnanci vykonávajú práce v riziku. Škodlivým faktorom je 

takto pri práci exponovaných 661 osôb, z čoho 108 je žien. V 3. kategórii rizika evidujeme                 

520 zamestnancov, z toho 108 žien, v 4. kategórii rizika 141 zamestnancov, pričom ženy 

práce v tejto kategórii nevykonávajú. Najvyšší počet osôb v riziku pracuje v priemyselnej 

výrobe, menej v poľnohospodárstve, lesníctve a ťažbe. Rizikovými faktormi, ktorým je 

exponovaných najviac zamestnancov je hluk (529 zamestnancov) a chemické látky a zmesi 

(403 zamestnancov). Z chemických látok a zmesí sa jedná hlavne o pevné aerosóly (308 

zamestnancov). Z ďalších rizikových faktorov sú to z chemických látok a zmesí: dráždivé 

látky 102 zamestnancov, chemické karcinogény a mutagény 97 zamestnancov, dermatotropné 

látky 81 zamestnancov, jedovaté látky 74 zamestnancov, žieraviny 74 zamestnancov; ďalším 

faktorom sú vibrácie, ktorým je exponovaných 56 zamestnancov, 2 pracovníci sú exponovaní 

optickému žiareniu         a 3 biologickému faktoru. Na mnohých pracoviskách sa kumuluje 

účinok viacerých škodlivých faktorov, napr. v drevovýrobách, kovovýrobách, na zváračských 

pracoviskách, pri výrobe energií, či pri výrobe cementu.  

 V roku 2014 boli do evidencie rizikových prác zaradené práce v profesii operátor 

stroja na pletenie v Pletiarni spoločnosti Faveo Healthcare, s.r.o., Vranov nad Topľou 

z dôvodu zvýšených hladín hluku na pracovisku. Práce vykonáva 15 zamestnancov – žien. 

 V spoločnosti VIVI s.r.o. Hencovce boli na základe vykonanej objektivizácie hluku 

pracovníčky oddelenia šitia pri obsluhe šijacích strojov (4) zaradené do 3. kategórie rizika.  

 V spoločnosti VIGNONI SK s.r.o. Hencovce boli pracovníčky oddelenia šitia pri 

obsluhe šijacích strojov (7) zaradené do 3. kategórie rizika taktiež z titulu nadmerného hluku.  

 Z titulu zvýšeného zaťaženia chladom v Hypermarkete TESCO boli zamestnanci 

v profesiách mäsiar (1), predavač s inkasom – oddelenie mäsových výrobkov a lahôdok (6) 

a predavač s inkasom – oddelenie ovocie a zelenina (4) zaradení do 3. kategórie rizikových 

prác. 

 Z kategórií rizika pre psychickú záťaž boli v roku 2014 vyradení zamestnanci 

Základnej školy Kukučínova, Vranov nad Topľou. Návrh na vyradenie prác z rizikových 

kategórií z titulu psychickej pracovnej záťaže podala Základná škola Kukučínova vo 
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Vranove nad Topľou, kde bolo vykonané nové prehodnotenie psychickej záťaže 

zamestnancov z hľadiska úrovne pracovných podmienok a charakteru práce (objektívne 

hodnotenie) a podľa charakteristík subjektívnej odozvy zamestnancov na záťaž (Meisterov 

dotazník). 

 V spoločnosti PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s.r.o., Hencovce boli zrušené 

pracoviská strojnej a stavebnej údržby, preto zamestnávateľ podal návrh na vyradenie prác 

z rizika, pri ktorých boli zamestnanci (23) exponovaní hluku, prachu a chemickým faktorom. 

Roľnícko obchodné družstvo Ďurďoš podalo návrh na vyradenie prác z rizika 

vyhlásených pre pracovisko Stredisko ochrany rastlín z titulu expozície agrochemikáliám. 

Vyradené boli profesie technik – agronóm (1), traktorista (1) a vodič cisterny (1). Dôvodom 

tohto podania bolo prehodnotenie rizika z expozície zamestnancov chemickým faktorom – 

agrochemikáliám na základe posúdenia miery expozície (práce s agrochemikáliami sú 

sezónnymi prácami), používaním menej nebezpečných prípravkov, znížením množstva 

používaných prípravkov, organizovaním práce, používaním vhodných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, vykonaním technických opatrení a používaním moderných 

strojných zariadení (klimatizovaný traktor, moderná postreková technika). 

 Počet zamestnancov a SZČO, ktorí vykonávajú práce zaradené do rizika sa 

oproti roku 2013 znížil zo 761 zamestnancov na 661 zamestnancov. 

 V rámci výkonu ŠZD boli vykonané kontroly vybraných pracovísk, na ktorých 

zamestnanci vykonávajú práce v riziku, zamerané na pracovné podmienky zamestnancov, 

vykonávanie objektivizácie rizikových faktorov v pracovnom ovzduší a preventívnych 

lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Objektivizáciu fyzikálnych faktorov zabezpečujú 

zamestnávatelia pri zmenách na pracoviskách, väčšie prevádzky, napr. Bukocel, Zeocem ap. 

minimálne 1 krát za 3 roky. Preventívne lekárske prehliadky vo všetkých prevádzkach 

s vyhlásenými rizikovými prácami zabezpečujú lekári PZS. 

 Na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami v roku 2014 nebola prešetrovaná 

choroba z povolania. 

 

2. Intervencie na podporu zdravia  
 

Zdravé pracoviská 

 

Do riešenia úlohy: „Zdravé pracoviská“ sa RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou zapája 

už od roku 2008. Ako „zdravé pracovisko“ bola vytypovaná kovovýroba KOVO Hudák spol. 
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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. 

Spoločnosť zamestnáva 42 zamestnancov v profesiách zámočníci – zvárači, 

kovoobrábači, zámočníci pri obsluhe tabuľových nožníc, pásových píl, tvárniacej linky, 

lisovacej linky, ohraňovacích lisov, montážnici, lakovači a THP pracovníci. 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 spoločnosť priebežne 

vykonáva technické opatrenia (pravidelná údržba a výmena strojov za nové).  

V mesiaci jún 2013 bola ukončená prístavba k výrobnej hale kovovýroby. 

Do novovzniknutých priestorov bola presunutá časť pracovného procesu - montáž výrobkov z 

existujúcej výrobnej haly. Tým sa predpokladá, že dôjde k zlepšeniu pracovných podmienok 

zamestnancov a to najmä z pohľadu bezpečnosti práce ale aj vzájomného pôsobenia faktorov 

pracovného prostredia (hluk, prach, chemický faktor). 

V roku 2014 spoločnosť vykonala objektivizáciu škodlivých fyzikálnych faktorov 

v prevádzke a predložila na schválenie vypracované aktuálne prevádzkové poriadky. 
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HYGIENA VÝŽIVY  
 

1. Bezpečnosť výroby a predaja epidemiologicky rizikových druhov potravín. 

 

Cieľ: 

Kontrola bezpečnosti epidemiologicky rizikových druhov potravín - cukrárskych výrobkov, 

lahôdkárskych výrobkov, zmrzliny, hotových jedál a rýchleho občerstvenia pri výrobe              

a predaji. 

 

Plnenie úlohy:    

V roku 2014 bolo odobratých 150 vzoriek epidemiologicky rizikových druhov potravín. 

Odoberali sa cukrárske výrobky, lahôdkarské výrobky, zmrzliny, hotové jedlá a rýchle 

občerstvenie z výroby a predaja.  

Bolo odobratých: 

 14 vzoriek cukrárskych výrobkov z 1 cukrárskej výrobne a 2 cukrárskych predajní 

na mikrobiologické vyšetrenie (14 vzoriek) a chemické vyšetrenie (5 vzoriek). Všetky 

cukrárske výrobky vyhoveli zdravotným požiadavkám Potravinovému kódexu Slovenskej 

republiky.  

 23 vzoriek lahôdkarských výrobkov, z toho 23 na mikrobiologické a 18 vzoriek na 

chemické vyšetrenie. Všetky lahôdkarské výrobky vyhoveli zdravotným požiadavkám 

Potravinovému kódexu Slovenskej republiky.  

 50 vzoriek zmrzlín na mikrobiologické vyšetrenie, z toho 28 vzoriek bolo odobratých 

aj na chemické vyšetrenie. 14 vzoriek zmrzlín z 2 výrobní a predajní zmrzlín nevyhovelo 

zdravotným požiadavkám Potravinovému kódexu Slovenskej republiky po stránke 

mikrobiologickej pre prekročený limit v ukazovateľoch koliformné baktérie, plesne, 

Enterobacteriaceae a kvasinky. V obidvoch prípadoch bolo začaté správne konanie vo veci 

úhrady nákladov spojených s odberom vzoriek a ich  analýzou. 

 62 vzoriek hotových pokrmov zo zariadení spoločného stravovania na 

mikrobiologické vyšetrenie, z toho 3 vzorky hotových pokrmov nevyhoveli zdravotným 

požiadavkám Potravinovému kódexu Slovenskej republiky po stránke mikrobiologickej pre 

prekročený limit v ukazovateľoch koliformné baktérie a Bacillus cereus. 

 1 vzorka rýchleho občerstvenia na mikrobiologické vyšetrenie, vyhovela 

zdravotným požiadavkám Potravinovému kódexu Slovenskej republiky v sledovaných 

ukazovateľoch.  
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2. Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách. 

Cieľ:   

Monitorovanie spotreby vybraných prídavných látok v potravinách u dospelej populácie, 

s cieľom zistiť úroveň ich spotreby a porovnať príjem každej vybranej prídavnej látky s jej 

stanoveným prijateľným denným príjmom (ADI).         

 

Plnenie úlohy:       

Monitorovanie spotreby prídavných látok prebiehalo s cieľom získať informácie o úrovni 

spotreby vybraných prídavných látok v potravinách. Monitoring spotreby prídavných látok  

bol v roku 2014 zameraný na spotrebu prídavných látok: kyseliny benzoovej a jej 

soli, kyseliny sorbovej a jej soli a cyklamátov. Spotreba bola sledovaná u vybraných 

vekových skupín dospelej populácie (2 vekové kategórie Ž+M, 19r.-34r., 35r.-54r., ľahká 

a stredná práca). Monitoring sa vykonával formou dotazníkovej metódy a laboratórneho 

vyšetrenia vytypovaných potravín. 

Každý klient obdŕžal a vyplnil 1- dňový jedálny lístok. Výsledky o predpokladanom množstve 

skonzumovanej prídavnej látky boli spracované a zaslané na ÚVZ SR Bratislava. 

V rámci monitoringu boli z predajne potravín odobraté 3 vzorky potravín na vyšetrenie 

obsahu sledovaných prídavných látok. Benzoany a sorbany boli vyšetrené v coca-cole light     

a slivkovom lekvári, cyklamáty boli vyšetrené v nápoji v prášku Haas cool drink orange. 

Vyšetrené hodnoty vyhoveli zdravotným požiadavkám Potravinového kódexu Slovenskej 

republiky v sledovaných ukazovateľoch. 
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oddelenie   HDM  
 

SLEDOVANIE SPÔSOBU ŽIVOTA AKO VÝZNAMNÉHO DETERMINANTU 

ZDRAVIA DETÍ A MLÁDEŽE 

- nerieší sa 
 

MONITORING ÚRAZOVOSTI U DETÍ A MOŽNOSŤ PREVENCIE. 

 
 
Cieľ:  
 
Cieľom projektu je komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku 

v širšom kontexte, t. j. pokiaľ ide o druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku 

poranenia, jeho prognózu, najexponovanejšiu vekovú skupinu detí z hľadiska úrazovosti         

a porovnanie získaných výsledkov s výsledkami sledovania s predchádzajúcimi rokmi.  

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.  

 
Plnenie úlohy: 
 

Detské úrazy sú jedným zo závažných problémov, pred ktorými stojí v súčasnosti 

nielen zdravotníctvo, ale aj celá spoločnosť. 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. Úrazy sa môžu prihodiť   

v každom prostredí, v ktorom sa dieťa vyvíja. Pre deti útleho a predškolského veku je 

najrizikovejším prostredím domov, teda miesto, ktoré by malo dieťa chrániť pred 

nebezpečenstvom okolitého sveta. Na druhom mieste sa úrazy v tomto veku prihodia deťom 

na detskom ihrisku (kolízia s hracím náradím a zariadením, nesprávne využívanie ihriska, 

nevhodné správanie, poškodené zariadenia). Tretie miesto patrí úrazom na ulici (kolobežka, 

bicykel a pod.)  

Databáza údajov bola pri riešení tohto projektu realizovaná prostredníctvom 

dotazníkovej metódy, údaje sa získavali od rodičov detí resp. ich zákonných zástupcov. Každá 

odpoveď bola kódovaná číselným symbolom. Na spracovanie údajov bol použitý program 

EXCEL. Základný súbor detí bol vytvorený tak, aby spĺňal požadované kritériá na štatistické 
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vyhodnotenie. Súbor obsahoval 15 deti z mestských a 15 detí z vidieckych predškolských 

zariadení. Súbor tvorila  3-6 ročná veková skupina detí.  
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Odd. HaPM-EP  
 
 

Zapojenie sa do spracovania imunologických prehľadov v Prešovskom kraji 
v spolupráci s Banskobystrickým krajom. 
 
Úlohu v roku 2014 riešil len RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Úrady v Prešovskom kraji 
zatiaľ neboli do riešenia zapojené.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom vo Zvolene 
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Odpočet plnenia týchto úloh je uvedený v odpočte plnenia programov a projektov RÚVZ so 
sídlom vo Zvolene.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Žiari nad Hronom 
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Regionálne priority: 
 

1. Zabezpečenie národného imunizačného programu  

• informovaním lekárov prvého kontaktu ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov 
o platnom očkovacom kalendári a o zmenách v očkovaní podľa usmernení ÚVZ SR 
a o dosiahnutej zaočkovanosti v spádových okresoch RÚVZ a v celej SR  

• cielenými seminármi pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti vakcinácie, 
v poradenstve v očkovaní   

• priebežnou kontrolou uskladnenia zásob očkovacích látok v ambulanciách  
všeobecných lekárov pre deti a dorast a vo vybraných ambulanciách všeobecných 
lekárov pre dospelých   

• administratívnou kontrolou očkovania zo zdravotnej dokumentácie očkovancov 
podliehajúcich kontrole v ambulanciách všeobecných lekárov podľa usmernenia ÚVZ 
SR k 31.08.2014  

• spracovaním výsledkov kontroly a vyhodnotením zaočkovanosti v spádových okresoch 
a vypracovaním správy z kontroly očkovania  

• informovaním laickej verejnosti o význame očkovania a dosiahnutej zaočkovanosti 
prostredníctvom regionálnej tlače a regionálnej televízie  

• zapojením sa do aktivít EIT 
 

Regionálne  priority 

 
1/  Droga ľahko zmení chcem na musím, berie všetko a zanechá len púšť 
 
Pracovníčky OPZ plnili regionálnu prioritu: „Droga ľahko zmení chcem na musím, berie 
všetko a zanechá len púšť“  

Jedným z prioritných problémov nášho regiónu je nepriaznivá situácia vo výskyte 
závislostí, predovšetkým na návykových látkach u mládeže. Pri svojej intervenčnej  činnosti 
v prevencii drogových a iných závislostí realizovali interaktívne prednášky a aktivity na 
školách. Tejto problematike sa venovali na 58 interaktívnych prednáškach pre 1098 mladých 
poslucháčov (12 téma drogy a 46 fajčenie), vykonali 173 meraní prístrojom Smokerlyzer 
a 491 prístrojom Spirometer. OZV sa podieľa okrem plnenia uvedeného regionálneho 
projektu aj na participácii regionálnych projektov iných subjektov, ktoré sa zaoberajú touto 
problematikou: 

- Mesto Žiar nad Hronom -„Kalendár aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí 
a iných sociálne patologických javov“ – závislosti mládeže - drogy, fajčenie a i. sú  jedným 
z prioritných problémov nášho regiónu.  Pracovníci oddelenia podpory zdravia (OPZ) pri 
RÚVZ Žiar nad Hronom zaradili túto problematiku medzi prvoradé problémy. Pri svojej 
intervenčnej  činnosti v prevencii drogových a iných závislostí realizujú interaktívne 
prednášky a aktivity na školách v spolupráci s inými subjektmi (okrem mesta ZH) sú to  napr. 
ORPZ ZH, CVČ ZH, CPPPaP, mestská polícia a i.   

-s CVČ sa podieľali na projekte „ Viem kto som, viem čo chcem“, ktorého cieľom je 
interaktívnou formou poukázať na škodlivosť návykových látok, nadmerného vysedávania pri 
PC a problém násilia, učí ako a prečo povedať drogám nie. Cieľová skupina žiaci 6. ročníkov 

426



ZŠ v meste Žiar nad Hronom. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev – 32 účastníkov žiakov ZŠ 
v Žiari nad Hronom. 

- s CPPPaP  ZH na plnení projektu „ Prevenčné dni na ZŠ“, ktorého prvé kolo prebehlo 
v období máj - jún. Pracovníčky na všetkých ZŠ mesta Žiar nad Hronom realizovali 
prednášky pre 7. a 8. ročník s témou infekčné choroby (vrátane rizika pri i.v. aplikáciách 
drog), dospievanie. 13 interaktívnych prednášok pre 227 školákov. 

- Preventívne aktivity pracovníkov oddelenia zdravotnej výchovy boli smerované aj na 
mládež pochádzajúcu zo sociálne slabších rodín a prostredia. Prostredníctvom vedenia 
špeciálnych základných škôl bolo realizovaných v ŠZŠ internátnej v Kremnici, v ŠZŠ 
Hrabiny, detský domov Nová Baňa a ŠZŠ Žarnovica spolu 8 prednášok pre 160 detí (témy: 
drogy, fajčenie, dospievanie, HIV/AIDS).  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Žiline 
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Hygiena životného prostredia: 
 
Hlavný cieľ: Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach cestovného ruchu . 
       Región severného Slovenska je charakterizovaný vysokou ponukou ubytovacích a rekreačných 
zariadení v súvislosti s intenzívnym cestovných ruchom, čo si vyžaduje vyššiu mieru pozornosti 
a štátneho zdravotného dozoru z hľadiska uplatňovania všetkých požiadaviek na úseku verejného 
zdravotníctva. 
 
Odpočet: 
V zariadeniach cestovného ruchu sme vykonali 10 kontrol a vydali 7 rozhodnutí pre nových 
prevádzkovateľov. V zariadeniach sociálnej starostlivosti rôzneho typu bolo vykonaných 5 kontrol 
a boli vydané 2 rozhodnutia. V 1 prípade sa jedná o rozhodnutie o prerušení konania. 
V zariadeniach verejnej hygieny sme vykonali 2 kontroly so zistením nedostatkov hygienicky 
nevýznamného charakteru, ktoré boli následne prevádzkovateľmi odstránené.  
 
Ďalšie ciele: 
Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach s kúpaliskami s celoročnou 
prevádzkou.  
Severné Slovensko disponuje kúpaliskami s celoročnou prevádzkou, v ktorých je potrebné sledovať 
kvalitu vôd určenú na kúpanie  a ostatné hygienické požiadavky určené pre tento druh zariadení. 
 
Rozpracovanie pre RUVZ Žilina: 
Vzhľadom k už rozbehnutému projektu č. 1.7. mikroklimatické podmienky v bazénových halách,  v 
tomto pokračovať v ďalších rokoch, ako sezónne meranie v zime a v lete s množstvom už známych 
zložiek prostredia. Tieto merania by mali byť podkladom pre prípadné zefektívnenie legislatívy na 
danom úseku. 

Odpočet: 
Voda na kúpanie:Ako platenú službu sme odobrali a vyšetrili 85 vzoriek vody na kúpanie 
z vnútorných bazénov a víriviek, 2 vzorky ako ŠZD, 18 vzoriek z vonkajších bazénov počas LTS. 
Kvalita vody je uvedená v informačnom systéme pre vodu na kúpanie.  V dňoch 15.7., 16.7. 
a 21.7.2014 sme vykonali cielený ŠZD na piatich vonkajších kúpiskách.  
Dňa 7.7.2014 bola odobratá voda z Vodného diela Žilina s vyhovujúcou kvalitou vo všetkých 
ukazovateľoch, ako aj ťažkých kovov: As, Cd, Pb, Hg. Vodné dielo Žiline nie je vyhlásené na 
kúpanie, v letných mesiacoch je ale využívané obyvateľmi a každoročne sa tu koná plavecká časť 
žilinského triatlonu. Ochorenia z pitnej vody a vody na kúpanie hlásené neboli. 
Bola uložená pokuta prevádzkovateľovi bazéna a vírivky v hoteli za dlhodobo nevyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie v sume 165 eur.  

                
                  Úloha 1.7. Mikroklimatické podmienky vo veľkých bazénových halách.  

 
Výsledky merania  vybraných fyzikálnych, chemických a biologických faktorov prostredia,  kvality 
ovzdušia a vnútorného prostredia v bazénových halách akvaparkov, spojené s kontrolou kvality 
vody na kúpanie a mikrobiologickou kontrolou vybraných plôch stermi v roku 2014: 
 
Do úlohy sú zapojené tri RÚVZ a to RÚVZ v Liptovskom Mikuláši (Aquapark Tatralandia), RÚVZ 
v Dolnom Kubíne (Aquapark Aquarelax) a RÚVZ v Poprade (Aquacity Poprad).   
RÚVZ Žilina je gestorom úlohy, preto predkladá záverečné správy z jednotlivých meraní, vrátane 
ich hodnotenia.  
Trvanie úlohy je počas rokov 2013-2015,  čiastková správa za rok 2014 bude predložená na ÚVZ 
SR v januári 2015, záverečná správa s celkovým hodnotením je plánovaná na koniec roka 2015. 
Merania pre Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín vykonávajú pracovníci laboratórií RÚVZ Žilina, 
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merania v Poprade vykonávajú laboratoriá RÚVZ Poprad. V roku 2014 boli vykonané letné 
merania – 14.8.2014 v Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, 18.8.2014 v Aquaparku 
Aquarelax v Dolnom Kubíne, 26.8.2014 v Aquacity Poprad. Zimné merania boli vykonané 
15.12.2014 v Dolnom Kubíne a 16.12.2014 v L. Mikuláši, v Poprade budú vykonané v januári 
2015. 
Tatralandia v Liptovskom Mikuláši: 

                  Bazény sú napúšťané vodou z verejného vodovodu a vodou z geotermálneho vrtu v areáli TK, 
teplota vrtu 61 ºC. Odvetranie haly je ručne a elektricky ovládateľnými oknami, 3 
vzduchotechnickými jednotkami. Boli odobraté vzorky vody na kúpanie z troch neterm. bazénov, 
dvoch  slaných neterm. bazénov  a z termálneho vrtu.  
Výsledky letného merania zo dna 14.8.2014: 
Kvalita vody na kúpanie – v detskom bazéne napúšťanom z verejného vodovodu bola zistená 
nevyhovujúca mikrobiologická kvalita (aj Pseudomonas aeruginosa) bez prítomnosti Legionella sp., 
v dvoch slaných bazénoch prekročený ukazovateľ TOC a nezistiteľné SHSK pre vysoký obsah 
chloridov, mirobiologicky negatívne. 
Mikroklimatické podmienky -  vonku prevažne zamračené, neskôr slabý dážď, max. teplota 
vzduchu  18 º C, relatívna vlhkosť vzduchu: 67,1 %, max. rýchlosť prúdenia vzduchu 1,10 m/s. 
V hale max. teplota vzduchu  33,1 º C, max. relatívna vlhkosť vzduchu: 59,1 %, max. rýchlosť 
prúdenia vzduchu 0,25  m/s. 
Sedimentačnou metódou boli v ovzduší zistené plesne v prípustných množstvách ( max. 53 KTJ 
/dm2/ 1 hod., baktérie nepatogénne, kvasinky negatívne, aeroskopom zistené plesne - max. 480 
KTJ/m3). 
Počet návštevníkov v čase merania: 2048. 
Expozícia hluku  pre profesiu plavčíka: Posudzovaná hodnota normalizovanej hladiny expozície 
hluku, 8 hod. bola 81,3 dB. 
Expozícia imisií hluku v životnom prostredí ( rádio, vodné atrakcie, návštevníci): Posudzovaná 
ekvivalentná hladina A akustického tlaku v referenčnom čase deň: 77,7 dB, večer 79,3 dB. 
Výsledky zimného merania zo dňa 16.12.2014: 
Kvalita vody – v detskom bazéne napúšťanom z verejného vodovodu bola zistená nevyhovujúca 
mikrobiologická kvalita (aj Pseudomonas aeruginosa) bez prítomnosti Legionella sp., v dvoch 
slaných bazénoch prekročený ukazovateľ TOC a nezistiteľné CHSK pre vysoký obsah chloridov, 
mirobiologicky negatívne 
Mikroklimatické podmienky -  vonku zamračené, dážď, max. teplota vzduchu  7,7 ºC, max.  
relatívna vlhkosť vzduchu 71,3 %, max. rýchlosť prúdenia vzduchu 0,84 m/s. 
V hale max. teplota vzduchu 32,7 º C, max. relatívna vlhkosť vzduchu: 46,7 %, max. rýchlosť 
prúdenia vzduchu 0,10  m/s. 
Sedimentačnou metódou boli v ovzduší zistené plesne v prípustných množstvách (max. 11 
KTJ/dm2, 4 vzorky negatívne, baktérie nepatogénne, aeroskopom zistené plesne v nevýznamných 
množstvách. 
Počet  návštevníkov v čase merania: 4 . 
Namerané hodnoty imisií hluku v životnom prostredí: Ekvivalentná hladina A akustického tlaku 
69,6-72,3 dB. 

Aquarelax v Dolnom Kubíne: 
Bazény sú napúšťané vodou z verejného vodovodu. Odvetranie haly je zabezpečené 
vzduchotechnikou.  
Výsledky letného merania zo dňa 18.8.2014: 
Kvalita vody – mikrobiologická kvalita vyhovujúca, Legionella sp. negatívna, prekročený 
ukazovateľ TOC vo všetkých štyroch vzorkách. 
Mikroklimatické podmienky – vonku oblačno až zamračené, max. teplota vzduchu 19,6 ºC, max. 
relat. vlhkosť 65,1 %, max. rýchlost prúdenia vzduchu 1,08 m/s, -  na prízemí: 33,8 ºC, na poschodí 
30,3 ºC, relatívna vlhkosť vzduchu na prízemí: 62,4 %, na poschodí 53,1 %, max. rýchlosť prúdenia 
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vzduchu na prízemí 0,19 m/s, na poschodí 0,18 m/s. 
Sedimentačnou metódou boli v ovzduší zistené plesne v prípustných množstvách (max. 190 KTJ / 
dm2 /1 hod.) 
Počet návštevníkov v čase merania:124 osôb. 
Expozícia hluku pre profesiu plavčík: Posudzovaná hodnota normalizovanej hladiny expozície 
hluku bola 77,9 dB, počas 12-hod. pracovnej zmeny 79,7 dB. 
Objektivizácia imisií hluku v ŽP: Posudzovaná ekvivalentná hladina A akustického tlaku v ref. 
časovom intervale deň bola a75,8 dB, večer 77,6 dB. 
Výsledky zimného merania zo dňa 15.12.2014: 
Kvalita vody – mikrobiologická a fyzik.- chem. kvalita vyhovujúca, Legionella sp. negatívna. 
Mikroklimatické podmienky -  vonku polooblačno až oblačno, max. teplota vzduchu 2,9 ºC, relat. 
vlhkosť 53,6 %,  max. rýchlost prúdenia vzduchu 0,96 m/s, na prízemí: max. teplota vzduchu na 
prízemí 29,4 ºC, na poschodí 28,4 ºC, relatívna vlhkosť vzduchu na prízemí: 64,5 %, na poschodí 
47,5 %, max. rýchlosť prúdenia vzduchu na prízemí 0,17 m/s, na poschodí 0,15 m/s. 
Sedimentačnou metódou boli v ovzduší zistené plesne v prípustných množstvách. 
Počet  návštevníkov v čase merania: 4 . 
Namerané hodnoty imisií hluku v životnom prostredí: Ekvivalentná hladina A akustického tlaku 
66,7-68,1 dB. 
 
Aquacity Poprad: 
Bazény sú napúšťané termálnou vodou. Vetranie haly je pomocou VZT - pretlakovým spôsobom. 
Výsledky letného merania zo dňa 26.8.2014: 
Odbery vzoriek vody, sterov, vzoriek na kontrolu ovzdušia a meranie hluku boli uskutočnené v 
mierne zamračenom počasí pri teplote 14 ºC. 
Všetkých 5 vzoriek vody na kúpanie  z dvoch bazénov a 1 vzorka geotermálnej vody vyhovovali 
Vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z.z. okrem mierneho prekročenia ukazovateľa voľný chlór v dvoch 
vzorkách, kultivovateľné MO v jednej vzorke. 
Z 27 odobratých sterov boli pozitívne hlavne z podlahy a prepadových šácht (Streptococcus, plesne, 
kvasinky). Z priestorov pre klientov boli výrazne lepšie v porovnaní s posledným meraním. 
Pri hodnotení mikrobiologickej kvality ovzdušia sedimentačnou metódou na siedmich miestach je 
možné hovoriť o nízkom znečistení plesňami 50 KTJ plesní a 50 KTJ baktérií/hod. 
V priestore haly s vodnými atrakciami Blue Sapphire boli počty mikroorganizmov vyššie v rohu 
haly a najvyššie v strede haly. V porovnaní so zimným meraním boli hodnoty KTJ nižšie, celková 
kvalita ovzdušia v hale bola lepšia. Naopak, vysoké hodnoty mikroorganizmov boli namerané v 
halách Blue Diamond I a Blue Diamond II, kvalitu ovzdušia pracovníci RÚVZ Poprad zaradili do 
kategórie veľmi vysokého znečistenia. V šatni bola kvalita ovzdušia výrazne lepšia v porovnaní s 
predošlým meraním. 
Mikroklimatické podmienky: teplota vzduchu v hale “Blue Sapphire” t =24,1-25,3 ºC, rýchlosť 
prúdenia vzduchu v = <0,5 m/s, relat. vlhkosť U = 63-65,7 %. Ekvivalentná hladina akustického 
tlaku  74,9 dB (v r. 2013 75,1 dB). 
Teplota vzduchu v hale “Blue Diamond I” t =26,2-27,1 ºC, rýchlosť prúdenia vzduchu v = <0,2 m/s, 
relat. vlhkosť U = 70,4-74,1 %. Ekvivalentná hladina akustického tlaku  78,4 dB (v r. 2013 nebol 
meraný hluk v tejto hale). Hluk bol meraný počas činnosti všetkých vodných atrakcií, s vravou 
návštevníkov. Táto hala je menšia, s menšou svetlou výškou, s väčším počtom návštevníkov, hlavne 
detí. 
Zimné meranie 2014-2015 zatiaľ nebolo vykonané. 
 
Záver: 
Analýza predbežných výsledkov nepreukázala zásadné rozpory s platnou legislatívou. V meraniach 
sa bude pokračovať aj v r. 2015, následne bude úloha vyhodnotená a prijaté budú legislatívne 
závery a doporučenia. 
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Hygiena detí a mládeže: 
 
Hlavný cieľ :  
Dôsledným uplatnením kompetencií zo zákona  355/2007 zabezpečiť, aby v školských a 
predškolských zariadeniach boli vytvorené podmienky podporujúce zdravie. 
 
Odpočet: 
V rámci tejto úlohy sa vykonávali: 
 
Projekt č. 4.3 Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku 
 
Cieľom projektu je komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku v 
širšom kontexte, t.j. druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku poranenia, jeho 
prognózu, najexponovanejšiu vekovú skupinu detí z hľadiska úrazovosti a pod. a porovnanie 
získaných údajov s výsledkami sledovania s predchádzajúcimi rokmi. V prvom polroku 2014 bol 
vykonaný zber údajov od 30 detí vo vekovej skupine 3 – 6 rokov (2 triedy MŠ, z toho 1 mestská a 
1 vidiecka). Databáza s údajmi získanými od respondentov bola zaslaná do 30.06.2014 gestorovi 
projektu.    
 
Ďalší cieľ:  
Prostredníctvom cielenej výchovy zabezpečiť ozdravenie stravovacích zvyklosti, telesnej a 
sexuálnej aktivity 
Vrámci tejto úlohy sa vykonávali projekty: 
 
Projekt č. 4.1  Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej     
populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál 
Cieľom je zhodnotiť stravovacie zvyklosti vybraných vekových skupín populácie detí vo vzťahu 
k OVD a pohybovému režimu. V roku 2014 sa uskutočnila VI. etapa - ukončenie zberu a 
sumarizácia údajov individuálnej spotreby potravín pre hodnotenie expozície vybraným 
škodlivinám a celkové vyhodnotenie stravovacích a pohybových zvyklostí detí a mládeže gestorom 
projektu.    
   
Projekt č. 4.2 Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže 
na Slovensku 
Cieľom projektu je na základe dlhodobých štúdií zneužívania alkoholu, tabaku a nelegálnych drog u 
detí a mládeže v našej republike zistiť trendy v danej oblasti, porovnať výsledky našich štúdií s 
výsledkami vybraných európskych krajín, ktoré sa zrealizovali porovnateľnou metodikou. 
Realizácia prieskumu bude vykonávaná podľa požiadaviek gestora, ktorým je MZ SR, Odbor 
koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog a ÚVZ SR. 
     
  Projekt č. 4.4 Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl; 
využitie hodín TV 
  Cieľom projektu je zabezpečiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí primeranú úroveň 
fyzickej aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu. V I. etape 
(rok 2013) bola nadviazaná spolupráca s MŠVVaŠ SR, príprava podkladov k cielenému výkonu 
ŠZD telovýchovných zariadení, výber škôl, príprava dotazníkov a následne bol vykonaný 
monitoring hygienického stavu telovýchovných zariadení, vrátane vonkajších telovýchovných plôch 
z hľadiska dodržiavania požiadaviek príslušnej legislatívy, využívanie priestorov telocviční na 
mimoškolské aktivity, dodržiavanie prevádzkových poriadkov telovýchovných zariadení. II. etapa – 
zber údajov bol vykonaný v druhom polroku 2014 podľa požiadaviek gestora projektu. Spolu bolo 
vyplnených 400 dotazníkov „Dotazník pohybovej aktivity žiaka“ a 20 dotazníkov „Pohybová 
aktivita detí počas hodiny telesnej výchovy“, ktoré boli nahodené do programu EpiData. Vyplnený 

432



formulár bol zaslaný na ďalšie spracovanie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v termíne do 
31.12.2014.   
 
 
Preventívne pracovné lekárstvo: 
Hlavný cieľ: 
Bezpečnejšie pracovné prostredie vrátane prevencie, kontroly a skríningu pracovných rizík a 
chorôb z povolanie 
 Evidencia rizikových prác sa vykonávala programom ASTR_2011. V rámci ŠZD sa 
prehodnocovali vydané rozhodnutia na rizikové práce, v prípade 4. kategórie RP sa vydali nové 
prehodnotené rozhodnutia. Zamestnávatelia predkladali aktuálne podklady: posudky o riziku, 
objektivizácia faktorov pracovného prostredia, vykonané technické a technologické opatrenia, 
akékoľvek zmeny súvisiace s výkonom RP a pracovným prostredím. Pri výkone ŠZD sa sledovali 
výsledky a intervaly LPP vo vzťahu k práci, či zamestnávateľ plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z 
platnej legislatívy v súvislosti s vyhlásenými RP, či zamestnávatelia majú zazmluvnené PZS a BTS. 
 V kategórii 3. a 4. rizikových prác je zaradených v regióne Žilina a Bytča: 190 subjektov. 
 
Kategória RP Počet 

celkom 
Z toho počet 
žien 

3. + 4. kategória 4074 1319 
3. kategória 3786 1260 
4. kategória 288 59 
 
Rozhodnutia na rizikové práce (RP): 
Počet 
rozhodnutí 

Druh rozhodnutia 

9 Rozhodnutia na zrušenie RP   
11 Rozhodnutia nových vyhlasujúcich RP

19 Vydanie pôvodných rozhodnutí v 4. kat. RP
 
Bola uložená 1 sankcia zamestnávateľovi (KROASAN s.r.o., Veľké Rovné) za neplnenie opatrení 
na ochranu zdravia na rizikovom pracovisku 4. kat. RP. 
 
Osobitný cieľ: 
Sledovanie vplyvu priemyselných podnikov na fyzické determinanty zdravia v životnom 
prostredí (Hluk, ovzdušie, vplyv na dopravu) 
Úloha sa rieši priebežne. V roku 2014 sa doriešil dlhotrvajúci podnet na hlučnosť z firmy Broch 
Adler, Žilina. V súčastnosti sa napríklad úloha rieši prostredníctvom posudzovania EIA pre 
uvažovanú kompostáreň v obci Horný Hričov. 
 
Ďalšie ciele: 
Zdravie podporujúce správanie, nefajčenie, zdravé stravovanie a pod. 
Vrámci výkonu ŠZD bolo v roku 2014 realizovaných 1040 konzultácií zameraných na podporu a 
ochranu zdravia pri práci. Previerky boli zamerané na pracovné prostredie, pracovnú činnosť, 
dodržiavanie bezpečnostných a zdravotných zásad pri práci. Konzultácie boli zamerané na výklad 
novely zákona 355/2007 Z.z., ktorá nadobudla platnosť 01.08.2014. Zároveň boli objasňované 
spôsoby výkonu zdravotného dohľadu u subjektov, SZČO, z radov vlastných zamestnancov, formou 
dohody. Tiež sme sa zamerali na vysvetľovanie zdravotného dohľadu bezpečnostnými technikmi pri 
1. a 2. kat. prác. Konzultácie boli zamerané aj na predchádzanie vzniku chorôb súvisiacich s 
výkonom práce a iného poškodzovania zdravia (otravy, úrazy). V letnom období sme usmerňovali 
zamestnávateľov aj zamestnancov na dodržiavanie vhodných mikroklimatických podmienok na 
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pracoviskách, vrátane dodržiavania pitného režimu. 
 
 
Rozpracovanie na podmienky RUVZ Žilina: 
Vzhľadom na charakter priemyslu v lokalite budeme venovať zvýšenú pozornosť strojárskej 
výrobe, osobitne automobilovému priemyslu a vrámci tohto odvetvia chorobám DJNZ. 
 
 
Celkom bolo v roku 2014 zaslaných ChzP 34

Prešetrených bolo ChzP 31  (26 ChzP za r. 2014;  5 ChzP za r. 2013) 
ChzP v šetrení (1 astma, 6 DNJZ, 1 vibrácie) 8

ChzP s Dg. DNJZ 24

ChzP  v súvislosti s vibráciami 5 (z toho 4 aj DNJZ)

ChzP s Dg. Alergická rinitída 2

ChzP s Dg. Astma  2
 

        Môžme konštatovať, že v regióne Žilina dochádza k narastaniu ochorení súvisiacich s výkonom 
prác s Dg. DNJZ, a to najmä v automobilovom priemysle, kde je práca vykonávaná na výrobných 
linkách v základnej polohe - stoj, je monotónna, s repetitívnymi pohybmi rúk, s vnúteným 
pracovným tempom, s krátkym časom na zotavenie, s nepriaznivými polohami rúk, s vibráciami. 
Vždy po prešetrení choroby z povolania sú v spolupráci s PZS a zamestnávateľom následne 
vypracované opatrenia na zníženie záťaže zamestnancov na ich zdravie, a tak predchádzať ďalším 
chorobám z povolania. 
 
 
Hygiena výživy: 
 
Hlavný cieľ: 
V súčasnosti jednoznačne efektívny štátny zdravotný dozor a efektívna úradná kontrola potravín. 
(Oblasť, ktorá nás momentálne najviac prezentuje) 
Na úseku Hygieny výživy dozorujeme celkovo 2504 prevádzok. 
Vydaných bolo celkom 379 rozhodnutí a záväzných stanovísk. 
Podľa zák. 355/2007Z.z. bolo uložených 16 pokút vo výške 5130 Eu. 
Podľa zák. 152/1995 Z.z. to bolo 1 pokuta vovýške 330 Eu. 
Podľa zákona 377/2004 Z.z. 2 pokuty vo výške 1000 Eu. 
Ďalšie ciele: 
  Ovplyvnenie zdravotného stavu prostredníctvom 
      zníženie príjmu soli 
      Zvýšenie spotreby zeleniny 
      Zvýšená konzumácia rýb 
      Ovplyvnenie stravovania mladej generácie 
      Bezpečnosť kozmetických výrobkov 
 
V rámci usmernenia pre riešenie projektu bolo v okrese Žilina vyšetrených 80 klientov, 40 žien a 40 
mužov, rozdelených do dvoch vekových kategórii. 
Všetci respondenti sa podrobili vyšetreniu klinickému, somatologickému a biochemickému. 
Respondenti vyplnili dotazníky o životospráve, ktorý je delený na dve časti: A. Spotreba 
potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti a B. Pohybová aktivita a životospráva. Hodnotila 
sa konzumovaná strava z jedného dňa u všetkých respondentov, ktorá sa počítačovo spracovala 
v programe Alimenta č.4.3e-nadstavbová verzia a porovnávala sa s odporúčanými výživovými 
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dávkami. Výsledky sú kompletne spracované v tabuľkovej časti. U klientov, ktorých vyšetrenia 
mali zvýšené hodnoty boli výsledky prekonzultované so zmeraním na úpravu životosprávy, 
prípadne odporúčané vyšetrenie u odborného lekára. 
 
V roku 2014 bolo odobratých a vyšetrených 24 vzoriek  kuchynskej soli, všetky vzorky vyhovovali 
platnej legislatíve. Cieľom úlohy je monitorovanie obsahu jódu v jedlej soli na zabezpečovanie 
kontinuálneho prísunu jódu do ľudského organizmu a jeho. 
V rámci platnej legislatívy je povinná fortifikácia kuchynskej soli jódom. 
Gestorom úlohy je RÚVZ so sídlom v Košiciach.  
 
Rozpracovanie na podmienky RUVZ Žilina: 
 
Okrem uvedených úloh plánujeme sa venovať úlohe 
Sledovanie plnenia nutričných dávok, pitného režimu a forma podávania stravy u klientov 
Domovov    sociálnych služieb ,cieľová skupina: seniori , klienti DSS 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rizikovú skupinu, seniori , ktorí sú plne v starostlivosti DSS, je im 
poskytovaná celodenná strava 
Nutirčné dávky  sme sledovali podľa usmernenia UVZ SR v rozsahu40 klientov, 25 žien a 15 
mužov, rozdelených do dvoch vekových kategórii. Rozšírenie na klientov DSS bude závisieť od  
momntálne obmedzených finačných možností. 
 
 
 
Odbor epidemiológie: 
 
Hlavný cieľ:   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 nežiadúcich reakciách. 
Odpočet: 
Zabezpečovanie vyššej úrovne zaočkovanosti sa vykonáva formou telefonickej konzultácie, 
osobným kontaktom s klientom resp.lekárom, vzdelávaním zainteresovaných, osvetovou 
činnosťou pre obyvateľov - internetová stránka úradu, články v médiách, semináre pre 
lekárov a výkonom štátneho zdravotného dozoru  v ambulantných zariadeniach ( v zmysle 
platnej legislatívy v súlade s návrhom záznamu o výkone ŠZD z ÚVZ SR Bratislava). Pre 
priaznivú epidemiologickú situáciu sme nemuseli prikročiť k mimoriadnemu očkovaniu.  
Problémom pri zabezpečovaní úrovne zaočkovanosti je pre epidemiológa snaha rodičov  
odmietať očkovanie dieťaťa. V priebehu sledovaného obdobia sme zaevidovali ďalšie 
hlásenia zo strany lekárov.  
Spolu hlásených 165  prípadov odmietnutí k 31.12.2014. Táto agenda je zavedená od roku 
2008, t. j. v roku 2014  pribudlo 71 odmietnutí. Prevažujúci argument:  odmietanie  očkovania 
proti  ružienke, osýpkam a mumpsu - odmietanie živých vakcín.   
Kontrola očkovania v SR za obdobie 2013/2014 – vyhodnotenie k 31.08.2014: počet 
pediatrických obvodov spolu 40,  okres Bytča : 6 obvodov, okres Žilina : 34 obvodov. V 
okrese Žilina sa zaočkovanosť pohybuje od 94,5% pri očkovaní MMR v ročníku nar. 2012 do 
98,6% pri preočkovaní v 6.roku života  v roč. narodenia 2000. V okrese Bytča sa pohybuje 
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zaočkovanosť v rozmedzí od 99,0% pri očkovaní MMR v roč. nar. 2012 do 99,7% pri 
základnom očkovaní v roč. nar.2012 a pri preočkovaní v 13.roku života, roč. nar.2000. 
Zaočkovanosť pod 95% sme zaznamenali iba v okrese Žilina -  v roč. narodenia 2012 pri 
očkovaní proti MMR.   
 
Na úrade pracuje aj Poradňa očkovania, informovanosť zabezpečená 71x pri odmietaní 
očkovania. Konzultácie vo vzťahu k ambulancii sú vykonané telefonicky alebo osobným 
kontaktom s klientom - klasické otázky pre očkovanie a cestovnú medicínu boli vykonané 93 x 
pre lekárov a 26x pre klientov.  
 
Ďalší ciel:  Boj proti nozokomiálnym nákazam 
V rámci tejto úlohy je potrebné: 
 -  zvyšovanie  bezpečnosti  pacientov v nemocničných zariadeniach  
 -  ovplyvnenie výskytu NN prostredníctvom opatrení navrhnutých na základe analýzy  
     hlásených NN. 
  -  zlepšiť hlásnu službu NN zo strany určených lekárov oddelení – uvedenie do praxe 
     hlásenie NN cez systém EPIS. 
 
Odpočet: 
Riešene formou preventívnych programov a aktivít, ktoré zahŕňajú poradenskú činnosť v 
problematike, napr. AIDS, vírusových hepatitíd, v problematike vakcinácie, dezinfekcie, 
očkovania cestovateľov. Formy výkonu : telefonicky,  resp. osobným kontaktom s klientom 
alebo  lekárom.  
Počet konzultácií osobne s klientom v problematike HIV/AIDS:115, z toho 88 mužov a 27 
žien, počet vydaných certifikátov : 14, odber krvi 110 x, z toho anonymný odber 85x. 
Problematika vírusových hepatitíd a iných druhov očkovania riešená 119x ( osobný resp. 
telefonický kontakt s klientom alebo lekárom). 
Konzultácie v oblasti nemocničnej hygieny, hlásnej služby prenosných ochorení, NN, 
dezinfekcie a sterilizácie  pre zdravotnícke pracoviská: 73x.  
 
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 podpory zdravia 
Hlavné ciele: 
1. Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu  v oblasti životného štýlu /výživa,  
pohybová aktivita, legálne drogy – nikotín, alkohol/ formou individuálneho poradenstva 
a prednášok. 
 
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. 
 
Odpočet: 
V rámci týchto priorít sa plnili hlavne tieto úlohy: 
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9.1.1 SLEDOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY A ZDRAVOTNÉHO UVEDOMENIA 
 
Realizácia dotazníkového prieskumu „Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR“-104 
respondentov v praxi a zadávanie zozbieraných dotazníkov do súboru- EpiData. V roku 2014 bola 
spracovaná hodnotiaca správa. 
 
9.2  Národný  program  prevencie nadváhy a obezity  
Odpočet: 
organizovanie pravidelného cvičenia 1x týždenne pre ženy v produktívnom veku zamerané 

na zvýšenie pohybovej aktivity a prevencie sedavého spôsobu života na RÚVZ Žilina (v prvom 
polroku 16-krát s priemerným počtom 6 žien). 

2x prednáška pre študentov SOŠ Poľnohospodárska ZA: „Zdravý životný štýl – prevencia obezity“ 
(spolu 30 študentov) 

1x prednáška pre Gymnázium ZA: „Prevencia nadváhy a obezity“ (30 študentov) 
2x beseda v rámci akcie „Deň športu“ pre žiakov ŠZŠ Bytča na tému „Zdravá výživa- prevencia 

obezity a anorexie“. (spolu 80 detí, 6 pedagógovia) 
Aktivity k Svetovému dňu „Pohybom ku zdraviu“: 
 propagácia na web stránke RÚVZ so sídlom v Žiline 
 3x publikácia v regionálnych novinách  
„deň otvorených dverí“ v Poradni zdravia dňa 14. 5. 2014 – monitoring rizikových faktorov KVS 

ochorení (9 klientov), poskytovanie informácií o zmene životného štýlu (1 klientka) 
3x „mobilná poradňa zdravia“ pre zamestnancov Telecomu ZA (2x), zamestnancov Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne – monitoring rizikových faktorov KVS ochorení a poskytovanie 
poradenstva v oblasti zmeny životného štýlu (spolu 191 klientov) 

interaktívna beseda pre študentov Gymnázia na tému „Necvičme len mozog, ale aj svaly“ (3 triedy 
– spolu cca 90 študentov) 

zrealizovanie pravidelného cvičenia pre zamestnancov RÚVZ Žilina zamerané na zvýšenie 
pohybovej aktivity a prevencie sedavého spôsobu života  (cvičenie sa realizuje pravidelne 
jedenkrát do týždňa, v mesiaci máj to bolo 2-krát s počtom  6 a 10 žien) 

distribúcia výchovno-vzdelávacích materiálov vzťahujúcich sa k zdravému životnému štýlu na 
iných realizovaných aktivitách počas celého mesiaca máj. 

 
9.3. Národný akčný plán na kontorlu tabaku na roky 2012-2014 
1x interaktívna prednáška pre deti a mládež Detského domova Bytča „Prečo a ako nefajčiť“ 

s meraním CO vo vydychovanom vzduchu (20 detí). Podpora abstinencie nefajčenia v rámci 
„buniek“ detského domova vo forme výhry zo strany vedenia Detského domova. 

1x interaktívna beseda pre žiakov ZŠ Trnové „Cigareta ako legálna droga“ (13 detí) 
1x interaktívna beseda pre dievčatá Diagnostického centra Lietavská Lúčka „Prečo a ako sa 

odnaučiť fajčeniu“ spojená s meraním CO vo vydychovanom vzduchu (16 dievčat) 
„Protifajčiarsky deň“ pre zamestnancov fi. Celulózka ZA: monitoring Hgb, TK, % telesného tuku, 

CO vo vydychovanom vzduchu (24 zamestnancov), prednáška zameraná na motiváciu ako 
prestať fajčiť 

štúdia „TOHES“ – „Štúdia o fajčení a zdravotnom uvedomení“ - zber údajov do celoslovenského 
dotazníkového prieskumu (100 respondentov vybraných podľa anotácie úlohy) 

web stránka RÚVZ ZA 3x príspevky: „Riziká pasívneho fajčenia“, „Svetový deň bez tabaku“, 
„Onkologické ochorenia spôsobené fajčením“ 

2x panel vo vstupnom priestranstve RÚVZ ZA: „Pasívne fajčenie“, „Svetový deň bez tabaku“ 
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9.3.1 Príprava a realizácia medzinárodnej súťaže pre fajčiarov „Qwit and win“ – „Prestaň 
a vyhraj“. 
 
Súťaž sa v roku 2014 nerealizovala. 
 
9.5 Národný akčný plán pre problémy s  alkoholom V SLOVENSKEJ REPUBLIKE   
Odpočet: 
8x interaktívna beseda pre študentov SŠ v rámci projektu „Bezpečný návrat domov“ zameraného na 

prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov pod vplyvom alkoholu. Besedám 
predchádzal rozvoz pripraveného zdravotno-osvetového materiálu – plagátu spolu so 
sprievodným listom určeným pre riaditeľa školy na všetky stredné školy okresu ZA a BY. 
Besedy boli realizované v Krajskej knižnici Žilina v spolupráci s Krajským prezídiom 
policajného zboru z Odboru kriminality a prevencie Žilina. (spolu sa zúčastnilo  384 
študentov). 

1x interaktívna beseda pre žiakov ZŠ „Legálne drogy – ako sa správa osoba pod vplyvom 
alkoholu“ - simulácia opitosti so simulačnými okuliarmi (13 detí) 

1x beseda pre seniorov Jednoty dôchodcov Bytča „Alkoholizmu u seniorov“ (107 seniorov) 
1x interaktívna beseda pre zverencov Diagnostického centra Lietavská Lúčka „Špecifiká vzniku 

alkoholizmu u žien“ spojená so simuláciou opilosti pomocou simulačných okuliarov 1,5 
promile  (14 dievčat) 

 
9.6 REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO 
PROGRAMU OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA STARŠÍCH ĽUDÍ 
Odpočet: 
3x prednáška pre poslucháčov Univerzity tretieho veku: „Nemocničné nákazy“, „Metódy- stratégie 

zvládania stresových situácií“, „Vyhorenie ako dôsledok dlhodobého stresu.“ (spolu 45 ľudí) 
4x beseda „Bezpečná jeseň života - Ako si chrániť svoje zdravie a život“ v rámci preventívneho 

projektu Podporme múdrosť veku v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru 
v Žiline a Krajskou knižnicou v Žiline pre seniorov Jednoty dôchodcov Rajecké Teplice, Bytča, 
Žilina (spolu 184 ľudí) 

1x prednáška pre Združenie občanov Jednoty dôchodcov Slovenska „Vysoký krvný tlak – tichý 
zabijak“(spolu cca 200 ľudí) 

1x interaktívna prednáška pre seniorov v rámci „týždňa mozgu“ (cca 40 seniorov) 
2x prednáška pre seniorov DCC Turie (cca 64 seniorov) a Jednoty dôchodcov (cca 37 seniorov) na 

tému „Ako sa chrániť pred horúčavami“ 
1x prednáška počas Výročnej schôdze jednoty dôchodcov na tému „Osteoporóza“ (cca 170 členov), 

počas ktorej sa zapojili dotazníkovou formou do prieskumu Osteoporóza 
V rámci Národného programu aktívne starnutie účasť na celoslovenskom dotazníkovom prieskume 

– Osteoporóza – zber a vkladanie údajov (48 dotazníkov) 
1x panel vo vstupnom priestranstve RÚVZ : „Aktívne stárnutie“, „Sv. deň osteoporózy“ 
 
9.7 REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO 
PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DETI A DORAST 
1x interaktívna prednáška pre predškolákov v rámci „týždňa mozgu“ (18 detí) 
29x realizácia Nadnárodného preventívneho projektu „Tvoja správna voľba“ (eliminácia trestnej 

činnosti pod vplyvom návykových látok) - spolupráca a realizácia projektu so 
zástupcami odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR, zamestnancami 
Krajskej knižnice Žilina (633 žiakov) 

1x interaktívna prednáška pre žiakov „Piješ energetické nápoje? A čo o nich vieš?“ (13 žiakov) 
6x realizácia projektu AIDS hrou (265 študentov, 13 pedagógov) 
8x interaktívne besedy k Programu „Školské ovocie“, sprievodné aktivity k programu „Ovocie  a 

zelenina do škôl“ (spolu 186 edukovaných) 
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2x beseda pre predškolákov v rámci participácie na preventívno-bezpečnostnej akcii pod názvom 
„Bezpečne na cestách – bezpečne do cieľa“ v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného 
zboru v Žiline (cca 68 detí) 

1x interaktívna prednáška pre deti a mládež Detského domova Bytča „Prevencia látkovej 
a nelátkovej závislosti“ v spolupráci so zástupcami odboru komunikácie a prevencie Prezídia 
Policajného zboru SR (20 detí) 

distribúcia letáka a informácií o súťaži „Prečo som na svete rád“ (ZŠ, SŠ, umelecké školy, Krajská 
knižnica ZA, Detské domovy a pod.) 

2x interaktívna beseda „Precvičme si kognitívne funkcie – ako si cvičiť pamäť?“ pre študentov 
Gymnázia (spolu 90 študentov) 

2x interaktívna beseda pre žiakov ZŠ „Bezpečne na železnici – Oliho príbeh“ v spolupráci so 
zástupcami odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR (spolu 37 žiakov) 

1x interaktívna beseda pre žiakov ZŠ „Prevencia sociálno-patologických javov v ZŠ – šikany“ (24 
detí) 

vyhodnocovanie krajského kola súťaže pre ZŠ v SR „Najlepšia protidrogová nástenka“ 
web stránka RÚVZ ZA- 2x článok:  „BECEP“, „Stomatohygiena detí“, „Prečo som na svete rád“ 
2x panel vo vstupnom priestranstve RÚVZ ZA: „BECEP“, „Prečo som na svete rád“ 
Cyklus prednášok v spolupráci so zamestnancami Odboru komunikácie a prevencie Prezídia 

Policajného zboru SR (zamestnanci ZA okresu) pre dievčatá Diagnostického centra Lietavská 
Lúčka na témy ako „Drogy a trestnoprávna zodpovednosť“, „Legálne drogy“, „Šikana na 
školách“   a pod. (priemerne sa zúčastňovalo 16-24 dievčat) – spolu počas leta 13 prednášok 

akcia „Detské leto v knižnici“ (9 stretnutí) - v spolupráci s preventistkami ZA okresu Prezídia 
policajného zboru SR a Krajskou knižnicou v ZA – sled aktivít pre deti na témy: PRP, PRP na 
bicykli, Tréning pamäte, Oliho príbeh, Ovce a pod. (počet detí od 5-22) 

3x prednáška „Prevencia drogových závislostí“ , „Poškodenie mozgu legálnymi drogami“ v rámci 
festivalu „Dni nádeje“ XX. ročník celoslovenského protidrogového festivalu (študenti 
Gastronóvum, Športové gymnázium ZA - spolu 44 študentov) 

1x beseda pre predškolákov MŠ Zástranie  na tému „Zdravá strava- ovocie a zelenina“ (19 
predškolákov) 

1x interaktívna beseda pre študentov Gymnázium Hlinská ZA – „Zdravý životný štýl“ (30 
študentov) 

 
9.7.2 ZDRAVOTNO-VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO 
VEKU – STOMATOHYGIENA  
Odpočet: 
3x beseda pre MŠ Zástranie (cca 49 detí, 4 pedagógovia) 
„Európsky deň ústneho zdravia“ –  
propagácia na web stránke RÚVZ so sídlom v Žiline – 2x príspevok („Európsky deň ústneho 

zdravia“, “Diabetes mellitus a ústne zdravie“), 
panel vo vstupnom priestranstve RÚVZ so sídlom v Žiline venovaný problematike ústneho zdravia, 
edukácie s praktickým nácvikom správnej ústnej hygieny v MŠ Čajakova Žilina  

(4 triedy – spolu  65 detí), 
interaktívna prednáška na tému zdravý životný štýl so zameraním na dentálne zdravie pre 

žiakov ŠZŠ Bytča (14 detí), 
distribúcia materiálov vzťahujúcich sa k ústnemu zdraviu a krátka edukácia na Žilinských dňoch 

zdravia (cca 51 ľudí), v rámci „Dňa zdravia“ pre zamestnancov Donghee ZA (cca 52 
zamestnancov). 

1x beseda pre ŠZŠ Bytča (1. stupeň- 4 triedy- spolu 22 detí) 
3x beseda pre Cirkevnú MŠ Solinky (3 triedy- spolu 75 detí, 3 pedagógovia) 
na web stránke RÚVZ ZA je uverejnený článok s názvom „Stomatohygiena detí“ 
 
9.8 CINDI  PROGRAM  SR  
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Odpočet: 
realizácia „dní zdravia“ (spolupráca s poisťovňami Union, VŠZP): 
TSS Turie – kompletný monitoring rizikových faktorov KVS ochorení (celkový cholesterol, TG, 

glukóza, HDL, LDL cholesterol, TK, % TT) – individuálne poradenstvo (17 zamestnancov) 
fi. AZET ZA – cholesterol, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI – individuálne 

poradenstvo (39 účastníkov) 
2x fi. T-com ZA– monitoring cholesterol, Hgb, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI – 

individuálne poradenstvo (spolu 140 účastníkov) 
zamestnanci VšZP – monitoring cholesterol, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI – 

individuálne poradenstvo (48 účastníkov) 
Continental s.r.o – monitoring hepatálnych testov, cholesterol, % telesného tuku, TK, hmotnosť, 

výška, BMI – individuálne poradenstvo (50 účastníkov) 
2x Kinex a.s. - monitoring cholesterol, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výšky, BMI- individuálne 

poradenstvo (101 účastníkov) 
SEE a.s (Stredoslovenská energetika) ZA – monitoring Hgb, % telesného tuku, TK, hmotnosť, 

výška, BMI – individuálne poradenstvo (51 účastníkov) 
Donghee ZA - monitoring cholesterol, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI – individuálne 

poradenstvo, poradenstvo prevencie ca Hč (52 zamestnancov) 
fi. GEFCO – kompletný monitoring KVS och. (celkový cholesterol, cukor, TG, HDL, LDL 

cholesterol), TK, % telesného tuku, hm., výška- BMI – individuálne poradenstvo (5 
zamestnancov) 

fi. Johnson control - monitoring hepatálnych testov,  % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI 
– individuálne poradenstvo (54 účastníkov) 

fi MIBA - monitoring cholesterolu, Hgb, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI – 
individuálne poradenstvo (67 účastníkov) 

„Žilinské dni zdravia“ – monitoring cholesterolu, cukru, % telesného tuku, TK, hm., výška- BMI 
(51 účastníkov) 

„Svetový deň srdca“ – organizovanie v Krajskej knižnici ZA – monitoring cholesterolu, % 
telesného tuku, TK, hm., výšky – BMI – individuálne poradenstvo (84 účastníkov), spolupráca 
so SZŠ 

v základnej poradni vyšetrených 51 prvovyšetrených, 79 opakovane vyšetrených 
v teréne vyšetrených 653 klientov 
web stránka RÚVZ ZA- 18x článok: „Cholesterol“, „Čo robiť ak je zvýšený krvný cholesterol?“, 
„Rýchli zásah môže zachrániť život“, „Aké mám riziko KVS ochorení?“, „Pyramída výživy“, 
„Peľové alergie“, „Osteoporóza“, „ Duševné zdravie“, „Hepatitídy“, „Samovyšetrenie prsníkov“, 
„Čo robiť počas horúčav“, „CHOCHP“, „Diabetici a ich nohy“, „Alzheimerova choroba“, „Ako 
sa chrániť pred kliešťom? – deti a verejnosť“, informácia k súťažno-vzdelávacej aktivite – 
„Hovorme o jedle“, „Svetový deň srdca“, 
8x panel vo vstupnom priestranstve RÚVZ ZA: „Varixy dolných končatín“, „Čo robiť počas 
horúčav“, „Melanóm kože“, „Hypertenzia- tichý zabijak“, „Ako si správne merať tlak krvi?“, 
„Ako sa chrániť pred kliešťom? – deti a verejnosť“, „Vysoký cholesterol- čo s tým?“ 
 
 
Odbor laboratórnych analýz: 
 
1. Monitoring expozície zamestnancov operačných sál narkotizačnými plynmi. 
    Sevoran nahradil najstaršie anestetikum halotan, svojou štruktúrou však patrí k halogénovým  
    alifatickým uhľovodíkom a mnohé práce potvrdzujú, že jeho toxicita je v mnohom porovnateľná   
    s toxicitou halotanu. 
Plnenie: 
Počet vzoriek Počet analýz Počet nevyhovujúcich vzoriek
24 124 4 
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2. Monitoring celkového organického uhlíka v prírodných a umelých kúpaliskách. 
   Celkový organický uhlík (TOC – total organic carbon) predstavuje celkovú sumu uhlíka   
   viazaného v organických látkach vo vode. 
   TOC môže pochádzať z prírodných zdrojov, keď napr. akvatický ekosystém uvoľňuje do  
   prostredia cez svoj prirodzený metabolizmus, vylučovanie a eventuálne rozklad.  
   Z antropogénnej  činnosti z chemického priemyslu, poľnohospodárstva , papierenského   
   priemyslu a výroby  celulózy,  petrochemického priemyslu , potravinárskej výroby, ČOV, zo  
   skládok a iné, ktoré sú v našom regióne významne zastúpené.  
Plnenie: 

 Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz 
RÚVZ ZA 158 158 316 
RÚVZ KE 28 28 56 
UVZ SR BA 49 49 98 
 
3. Peľová informačná služba. 
    Monitoring biologických alergénov v ovzduší zahŕňa sledovanie kvality a kvantity peľových zŕn  
    a spórov plesní. 
    Plnenie: 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz
259 3 151  3 151 
 
4. Legionella species - – Monitoring vo vodách a v životnom prostredí. 
    Legionella species, najmä  Legionella pneumophilla je významný patogén vodného prostredia, 
    aerosólov vodných atrakcii, fontán. V klimatizačných jednotkách v zdravotníckych zariadeniach 
    a budovách slúžiacich na ubytovanie. 
Plnenie: 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz
44 44 264 
 
5. Monitoring regulovanej látky vo výrobkoch na ústnu hygienu.  
    Peroxid vodíka a iné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré uvoľňujú peroxid vodíka, vrátane peroxidu   
    močoviny a peroxidu zinočnatého používaných na bielenie  zubov. 
    Dodržovanie Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009, ktorým sa ustanovujú   
    požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.   
 
Plnenie: 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov Počet analýz
101 467 1292 
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